
Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Ústav informačních studií a knihovnictví 

Informační věda 

 

 

Autoreferát disertační práce 

 

Informační vzdělávání v České republice 

 

Information Education in the Czech Republic 

 

 

 

Školitel: doc. PhDr. Rudolf Vlasák 

 

2017          Michaela Dombrovská 

  



Abstrakt 

Disertační práce propojuje obory informační věda, veřejná politika a právo v rámci tématu rozvíjení 

informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání na základě systémové teorie. Mapování situace 

u nás v kontextu zahraničních zkušeností zejména s ohledem na případnou národní koncepci, 

resp. politiku v oblasti informačního vzdělávání, informační gramotnosti či informačních kompetencí 

a důkladné prozkoumání vybraných případových studií vedlo za pomoci zakotvené teorie 

(1) k formulaci teoretického předpokladu vln evoluce gramotností, který v sobě odborný koncept 

s veřejnou politikou a právem spojuje a (2) k návrhu metodiky tvorby koncepcí pro oblast 

informačního vzdělávání na různých stupních, úrovních či institucích. Ta k tradičně chápaným fázím 

veřejněpolitického procesu či krokům obvykle navrhovaných vzdělávacích metodik přidává další 

rozměr v podobě akcentů na určitou fázi či konkrétní metodu podle aktuální vlny evoluce gramotností. 

Společně pak (3) vedou k návrhu možných řešení dalšího rozvíjení informační gramotnosti, 

resp. informačního vzdělávání v České republice na základě jednoho z možných argumentů 

se vztahem k ochraně ústavních práv.  

Klíčová slova: gramotnosti, informační gramotnost, informační vzdělávání, přístup k informacím, lidská 

práva, občanská práva a povinnosti 

Abstract 

This doctoral thesis investigates information science, public policy, and law, via established system 

theory, to uncover how information education, and particularly information literacy, can be better 

developed in the Czech Republic. The theoretical focus is on concepts of information literacy, 

information education, and information competencies. This is complemented with case studies, 

investigating existing policies through grounded theory. The novel contributions to knowledge arising 

from this research are: (1) a new three-wave staged model of the evolution of literacies; (2) a promising 

methodology for creating and implementing effective literacy policies respecting these three waves; 

(3) three specific proposals, grounded in constitutional rights and obligations, for overcoming the lack 

of political and public interest in further developing information literacy at a national level. 

Keywords: literacy, information literacy, information education, access to information, human rights, 

citizens’ rights and duties  



Úvod  

Předkládaná disertační práce se zaměřuje na informační vzdělávání, tedy rozvíjení úrovně informační 

gramotnosti a informačních kompetencí, a související koncepty u nás v kontextu zahraničních 

zkušeností. Je výsostným tématem informační vědy jako oboru. K tomu, aby mohla vzniknout a být 

rozvíjena koncepční činnost v této oblasti (na různých úrovních, stupních či institucích), je však 

zapotřebí propojení s veřejnou politikou, která se tvorbou koncepcí, resp. politik, zabývá, a právem, 

které přidává normotvorný rozměr.  To je možné skrze aplikaci systémové teorie v podobě 

systémového myšlení, resp. systémového přístupu, která je tak jednotícím prvkem teoretické části 

práce. Výzkumnou část práce tvoří případové studie se vztahem k informačnímu vzdělávání, které 

za pomoci zakotvené teorie (grounded theory) umožnily jednak formulovat teoretický předpoklad vln 

evoluce gramotností a tento dále navíc promítnout do navržené metodiky tvorby koncepcí pro oblast 

informačního vzdělávání jako další rozměr tradičně chápaných fázi či kroků v rámci metodik obvykle 

doporučovaných. 

Cíl práce 

Cílem práce je na základě důkladného studia odborného zázemí konceptu informační gramotnosti, 

resp. informačního vzdělávání u nás v kontextu zahraničních přístupů navrhnout metodiku tvorby 

koncepcí pro oblast informačního vzdělávání pro různé vzdělávací stupně a úrovně, a to v souladu 

s výzkumnou otázkou: jak nastavit efektivní metodiku tvorby koncepcí pro oblast informačního 

vzdělávání, která by vedla k překonání dosavadních neúspěchů na národní úrovni a byla současně 

uplatnitelná (při zachování potřebné přiměřenosti) na tvorbu koncepcí různých úrovní, zaměření i cílů 

pro různé organizace či zájmové skupiny. 

Přínosy práce 

 Propojuje odborné téma – informační gramotnost, resp. informační vzdělávání s pohledem veřejné 

politiky a práva skrze systémový přístup, resp. systémové myšlení. Zatímco veřejná politika 

se mj. zaměřuje na analýzu, tvorbu a implementaci koncepčních dokumentů, resp. politik 

na různých úrovních, právo přidává normotvorný rozměr. Dává tak existujícímu a literaturou 

reflektovanému přesahu informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání s aktivním 

a zodpovědným občanstvím konkrétní podobu ve smyslu hledání odpovědi na otázku, kde přesně 

je možné a smysluplné nastavovat určité standardy práce s informacemi s cílem zvýšit úroveň 

informační gramotnosti na národní úrovni a jak přitom postupovat.  



 Na základě případových studií navrhuje teoretický předpoklad vln evoluce gramotností, která 

proměňuje jak tradičně chápané fáze veřejněpolitického procesu, tak i obvyklé kroky metodik 

v oblasti tvorby koncepčních dokumentů. Předpoklad vln evoluce gramotností vychází 

z důkladného studia oborového zázemí (v teoretické části) a propojuje ji skrze zakotvenou teorii 

s konkrétními případy tvorby a implementace konkrétních politik (výzkumná část). Případové 

studie jsou navíc zajímavé historicky, řada podkladů použitých při jejich zpracování není veřejně 

přístupná.  

 Na základě případových studií a teoretického předpokladu vln evoluce gramotností navrhuje 

metodiku tvorby koncepcí pro oblast informačního vzdělávání, která nejen v navržených fázích 

nabízí určité metody a postupy, ale současně akcentuje fáze podle právě aktuální vlny, která má 

svá specifika, požadavky a potřeby. Mj. tak nabízí jednu z možných odpovědí, proč ve svých 

snahách ovlivnit informační gramotnost na národní úrovni neupěla Komise IVIG a jak případně, 

ať už v rámci této zájmové skupiny, nebo i mimo ni, dále postupovat.  

Teoretický rámec práce 

Disertační práce propojuje obory informační věda, veřejná politika a právo. Za pomoci aplikace 

systémové teorie v podobě systémové myšlení, resp. systémového přístupu se tak problematika 

informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání ukazuje z různých úhlů pohledu a souvislostí. 

Systémová teorie patří vedle kognitivní teorie a sociálně kognitivní teorie mezi základní paradigmata 

informační vědy (Bawden, Robinson 2012:42), netýká se však pouze informačních systémů. 

„Používáním systémového myšlení se zvyšuje pravděpodobnost, že naše zásahy do systému přinesou 

očekávané výsledky (…). V systémovém myšlení můžeme vidět způsob správné vědecké práce, myšlení 

a učení se“ (Molnár a kol. 2012:81). Jakkoliv bylo systémové myšlení zpočátku aplikováno intuitivně, 

ukázalo se v důsledku správnou volbou. Na tomto základě byla definována informační gramotnost 

způsobem, který umožnil průzkumy její úrovně, vytvoření vzdělávacích standardů a nakonec i koncepce 

pro oblast vysokého školství. Systémový model této gramotnosti dal konkrétní základ pro rozvíjení 

gramotnosti finanční. Proto je systémová teorie sledována ve všech třech zmíněných oborech, kde 

je nejprve důkladně prozkoumán koncept informační gramotnosti, vzdělávání i kompetencí 

v relevantním kontextu spolu s přesahy do veřejné politiky a práva. Systémový přístup je zde 

propojujícím prvkem, na základě kterého bylo možno formulovat teoretický předpoklad vln evoluce 

gramotností. Ten pak navíc nabídl možné odpovědi na otázku, jak dále postupovat ve snaze zvyšování 

úrovně informační gramotnosti, resp. rozvíjení informačního vzdělávání na národní úrovni 

a srozumitelný a podložený argument, proč by to mělo v zájmu veřejnosti i politické reprezentace. 



Výzkumná část práce 

Výzkumná část disertační práce je postavena na kvalitativní výzkumné strategii, která je vhodná 

pro zkoumání a hlubší pochopení jednoho jevu či procesu, k vytvoření celistvého a komplexního obrazu 

předmětu výzkumu. Používanými metodami sběru dat jsou například pozorování, dotazování formou 

částečně strukturovaných nebo nestrukturovaných rozhovorů, analýza textů a dokumentů. Mezi 

výhody kvalitativního výzkumu patří zkoumání jevu či procesu v přirozeném prostředí, získání 

hloubkového vhledu do případů a možnost jejich popisu. Nevýhodou této výzkumné strategie 

je možnost ovlivnění výsledků preferencemi výzkumníka a omezená možnost zobecnění výsledků, 

například pro jiné podmínky a prostředí. Konkrétně se jedná o případové studie s longitudinálními 

prvky dvou koncepčních dokumentů (z oblasti informačního a finančního vzdělávání), které jsou 

doplněny o několik doplňujících srovnávacích studií.  Případové studie se týkají koncepčních 

dokumentů, nicméně zcela zásadně stojí na sítích aktérů a jejich konání či nekonání v průběhu času 

(Nekola, Ochrana, Veselý 2008). Při zkoumání případových studií bylo postupováno podle zakotvené 

teorie (grounded theory), která ponechává dostatek volnosti zkoumanému jevu a jeho interpretaci, 

objevuje v datech rozvíjející se vzory – a umožňuje navíc ze získaných dat, přičemž jednou z možností 

je retroaktivní analýza, formulovat teorie. Díky tomu se podařilo nastínit teoretický předpoklad 

postupných vln evoluce gramotností (nejprve skrze formulaci odborného konceptu, poté politiky jako 

koncepčního dokumentu a následně zavedení do systému norem). Zakotvená teorie dobře podporuje 

systémový přístup, který se prolíná celou prací, protože postupně rozkrývá vzájemné souvislosti 

jednotlivostí zkoumané problematiky. Navržená metodika tvorby koncepcí pro oblast informačního 

vzdělávání kromě tradičně chápaných fází veřejněpolitického procesu či obvyklých kroků metodik 

vzdělávacích koncepcí navíc reflektuje teoretický předpoklad vln evoluce gramotností, proměňuje se 

tedy podle vlny, ve které se konkrétní politika nachází. 

Shrnutí závěrů 

Na základě důkladného studia odborného zázemí konceptu informační gramotnosti, 

resp. informačního vzdělávání u nás v kontextu zahraničních zkušeností (teoretická část) a rovněž 

případových studií tvorby a implementace vybraných souvisejících koncepčních dokumentů (praktická 

část) byla navržena rámcová metodika tvorby koncepcí pro oblast informačního vzdělávání pro různé 

vzdělávací stupně a úrovně. Oproti tradičně chápaným fázím veřejněpolitického procesu i obvyklým 

krokům metodik vzdělávacích koncepcí nabízí na základě zakotvené teorie další rozměr v podobě 

teoretického předpokladu vln evoluce gramotností. Metodika má být aplikována s ohledem 

na vzdělávací úroveň, předpokládaný dosah a zamýšlené cíle politiky, resp. koncepce. Může se přitom 



týkat jak například tvorby konkrétní vzdělávací akce na jedné konkrétní instituci, tak i koncepce rozvoje 

informačního vzdělávání na úrovni národní (Bawden, Robinson 2012:264). Nabízí rámcový návod, jak 

postupovat, a spolu s teorií vln evoluce gramotností nadto také odpověď na otázku, jak by mohlo být 

dále postupováno v oblasti přípravy národní politiky v oblasti informačního vzdělávání. 

Doporučení pro další rozvoj informačního vzdělávání v České 

republice 

Z teoretické i praktické části této disertační práce postupně vyplynulo, že zaměření zájmových skupin 

na rozvoj konkrétních vzdělávacích aktivit, akcí či programů v oblasti informační gramotnosti 

je rozumným a udržitelným přístupem. Úspěch ve snaze o vytvoření národní politiky informačního 

vzdělávání je málo pravděpodobný. Alternativou však může být (1) zaměřit se na mapování, rozvíjení 

a propojování jednotlivých nezbytných informačních kompetencí napříč koncepcemi a politikami 

zejména na úrovni povinné školní docházky, nebo (2) lobování v oblasti obecné, resp. funkční 

gramotnosti za změnu vzdělávací politiky, konkrétně změnu rámcového vzdělávacího programu 

pro základní vzdělávání a vytvoření nového průřezového tématu Informační výchova, nebo 

(3) spolupráce s tvůrci politik a koncepcí v oblasti digitální gramotnosti tak, aby zahrnovala nezbytné 

informační kompetence. Srozumitelný argument, který propojuje informační gramotnost, resp. 

informační vzdělávání a efektivní výkon tzv. informačních práv (Bawden, Robinson 2012) a který by 

mohl být předložen veřejnosti i politické reprezentaci, přitom souvisí s ochranou ústavních práv, 

působí jako potenciální veřejný zájem na nejvyšší úrovni. Mimořádně zajímavé bude navíc sledovat 

proměnu konceptu informační gramotnosti, resp. informačního vzdělávání v souvislosti s rozvojem 

umělé inteligence a s tím souvisejících společenských změn.  
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