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1 ÚVOD
V dnešní moderní společnosti, nazývané společností informační, význam informací
neustále vzrůstá. Člověk je nucen pro lepší orientaci ve svém sociálním prostředí získávat
stále nové informace. Aby jedinec prožil kvalitní život a efektivně se zařadil do společnosti,
je pro něho důležité nejen tyto informace mít, ale také se v nich vyznat a umět s nimi
pracovat. To se musí již od dětského věku v průběhu svého života učit. Tradičními
vzdělávacími institucemi, kde dochází k prvním širším kontaktům s informacemi a
informačním vzděláváním, jsou školy. V Rámcovém vzdělávacím programu základního
školství je práce s informacemi obsažena v kompetenci k učení a v průřezovém tématu
Mediální výchova. Širší informační výchova do školních vzdělávacích programů základních a
středních škol zahrnuta není. Veřejné knihovny jako kulturní a vzdělávací instituce mají velké
předpoklady stát se v tomto směru školám významnými pomocníky.
Přestože se informační vzdělávání v mnohých veřejných knihovnách již stává zaběhnutou
praxí především díky konkrétním knihovníkům v jednotlivých knihovnách, ucelená koncepce,
která by měla celostátní rozměr, zatím schází.
Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla věnovat tomuto tématu, protože mě zajímá a jako
matka dvou malých dětí, bych přivítala, kdyby v této problematice informačního vzdělávání
došlo k rychlejšímu a výraznějšímu posunu.
Cílem bakalářské práce je zjistit, jaký vliv mají veřejné knihovny na rozvoj informační
gramotnosti žáků základních a středních škol. První, teoretická část, je zaměřena
na zmapování vývoje samotného pojmu informační gramotnost, na jeho definování, vymezení
vzhledem k dalším příbuzným gramotnostem a zařazení pojmu informační gramotnost do
informační politiky státu. Teoretická část také zmiňuje práci s informacemi ve školách podle
Rámcového vzdělávacího programu. Dále přibližuje úlohu knihoven v informační společnosti
a podrobněji se zaměřuje na informační vzdělávání v knihovnách. Druhá, praktická část, se
nejprve zaměřuje na mimoškolní instituce - profesní sdružení a organizace, které se zabývají
informační gramotností. Dále uvádí konkrétní příklady úspěšného informačního vzdělávání
žáků základních a středních škol ve vybraných knihovnách. Prostřednictvím dotazníkového
šetření práce mapuje současnou situaci a nabídku veřejných knihoven v oblasti informačního
vzdělávání. Respondenty byli pedagogové základních a středních škol. Analýza výsledných
dat z průzkumu ukazuje, zda veřejné knihovny ovlivňují rozvoj informační gramotnosti
u žáků základních a středních škol.
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TEORETICKÁ ČÁST
2 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST
2.1 Současné informační prostředí1
Tak jako vše na světě prochází přirozeným a nepřetržitým vývojem, mění se i lidská
společnost a s tím je pro člověka spojena potřeba osvojování stále nových dovedností
a znalostí. Neustálý technický pokrok ve vyspělých zemích způsobil přeměnu průmyslové
(industriální) společnosti na společnost informační (znalostní), ve které se dnes nacházíme.
Ekonomický a společenský vzestup společnosti do nedávné doby zajišťovaly surovinové
a ekonomické zdroje, nyní tyto zdroje nahradily informace. V současné informační
společnosti je tedy kladen důraz na výměnu, vyhodnocování a především praktické využívání
informací. Díky nepřetržitému rozvíjení informačních technologií a informatizace společnosti
dochází k násobení duševních schopností člověka, k prosazování jeho potřeb a cílů. Dá se
říci, že informatizace formuje další vývoj společnosti.2
Průkopník informační vědy E. Garfield popisuje informační společnost jako „systém, pro
nějž je typický fakt, že rychlé a spolehlivé uspokojování potřebnými informacemi je normální
stav“.3
Autorka A. Kazdová informační společnost charakterizuje jako „společnost, kde kvalita
života i perspektiva sociálních změn a ekonomického rozvoje v rostoucí míře závisí
na informacích a jejich využití“.4
Jestliže chce člověk v takové společnosti uspět a prožít kvalitní život, je bezpodmínečně
nutné, aby byl informačně gramotný, aby jeho informační gramotnost byla již od dětství
přiměřeně rozvíjena a po celý jeho následný život dále zvyšována. Toho lze dosáhnout hlavně
prostřednictvím informačního vzdělávání na školách, velkou měrou k zvyšování informační
gramotnosti přispívají také právě knihovny.

1

VYMĚTAL, J. Informační zdroje v odborné literatuře, s. 14.
Tamt., s. 15.
3
Tamt., s. 17.
4
KAZDOVÁ, A. Setkání o budoucnosti, s. 55.
2
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3 DEFINICE A VÝVOJ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI
Podat stručné a výstižné vysvětlení pojmu informační gramotnost, jehož užívání je dnes
stále častější, není zdaleka jednoduché. Tento termín procházel v minulosti určitým vývojem,
kdy se jeho význam měnil. Postupně se definicí a vymezením informační gramotnosti
zabývala celá řada autorů, kteří přistupovali k pojmu z různých pohledů, z čehož vyplývala
názorová nejednotnost. Ani v současné době jeho vymezení a přesné určení není jednotné
a konečné, i když došlo k jistému posunu a určitému pokusu o zpřesnění pojmu.

3.1 Pojem informace a gramotnost
Před vymezením a definicí termínu informační gramotnost, bude nejprve analyzován pojem
„informace“, který je používán v nejrozmanitějších souvislostech, a také vysvětlen pojem
„gramotnost“.
V současné moderní společnosti jsou kladeny velké nároky na schopnost orientovat se ve
stále rostoucím množství informací, kterým je obecně připisován zásadní vliv a význam.
Poprvé byl pojem informace podle P. Tomana zaznamenán již ve středověku v roce 1274
v souvislosti s odhalováním a prokazováním trestních činů.5 Vlastní slovo „informace“
pochází z latinského „informare“, což znamená „utvářet, sdělovat představu“.6
Protože se pojem informace stal předmětem zájmu mnoha autorů, jeho vymezení je
poměrně široké:


Např. podle E. Mlezivy je obecný pojem informace definován jako „zpráva, sdělení,
poučení, podání, údaj“.7



J. Cejpek považuje informace za „psychofyziologický jev a proces v lidském vědomí“8
a rozebírá pojem i z dalších pohledů. Informace doslova charakterizuje jako
„zaznamenané lidské poznání i jako psychofyziologický jev a proces, jímž se
uskutečňuje interakce člověka s jeho okolím …“.9



Širší a jednu z nejnovějších definic nabízí J. Vymětal, který informace popisuje jako
„data, kterým jejich příjemce přisuzuje určitý význam na základě poznatků, znalostí,
vědomostí a zkušeností, kterými disponuje, a která u příjemce snižují stav entropie

5

TOMAN, P. Teorie informace 1: Úvod pro ekonomy, s. 10.
VYMĚTAL, J. Informační zdroje v odborné literatuře, s. 61.
7
MLEZIVA, E. Diktatura informací: jak s námi informace manipulují, s. 16.
8
CEJPEK, J. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy, s. 14.
9
CEJPEK, J. Proměny let devadesátých:knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory, s.
36.
6
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(neurčitosti, neuspořádanosti)“.10 V souvislosti s vymezením pojmu upozorňuje
na důležitý fakt, že informace jsou „takový údaj, poznatek, fakt, zpráva, sdělení, které
obohacují příjemcovo poznání. Informace musí být pro příjemce nová“.11
Termín „gramotnost“ je obecně podle pedagogického slovníku z roku 2009 definován jako
„dovednost jedince číst, psát a počítat získávaná obvykle v počátečních ročnících škol.
docházky“.12 Tato „základní gramotnost“ je předpokladem pro další vzdělávání a uplatnění
jedince ve společnosti vůbec. Z pohledu dnešní informační společnosti výraz gramotnost
získává jiný význam a používá se spíše v souvislosti s určitou oblastí. Mluví se o čtenářské
gramotnosti, matematické gramotnosti, přírodovědné gramotnosti, počítačové gramotnosti
aj.13 Gramotnost určité oblasti zahrnuje nejenom znalost pojmů konkrétní oblasti, jejich
porozumění a pochopení v souvislostech, ale také schopnost tyto pojmy všestranně použít
v každodenním životě.14

3.2 Vývoj pojmu informační gramotnost
Jak už bylo uvedeno, význam termínu informační gramotnost se v průběhu svého vývoje
měnil. Podle H. Landové toto označení poprvé použil v 70. letech 20. století P. Zurkowski
(tehdejší prezident „Information Industry Association“), který za informačně gramotné
považoval jedince „připravené používat informační zdroje při práci, kteří se při řešení
problémů naučili využívat širokou škálu technik a informačních nástrojů stejně jako primární
zdroje.“15
K zásadnímu posunu ve vývoji pojmu informační gramotnost dochází v polovině 80. let 20.
století. V roce 1986 W. Demo rozšířil definici, kterou o rok dříve vyslovil M. Tessmer:
„Informační gramotnost je schopnost efektivně vyhledávat a hodnotit informace vztahující se
k určité potřebě.“16 W. Demo definici rozvinul nejen tím, že stanovil konkrétní dovednosti,
ale specifikoval také jednotlivé složky informační gramotnosti. K dalšímu zpřesnění pojmu
a naznačení možného zapojení knihovníků a informačních pracovníků do programů
zabývajících se informační gramotností došlo v roce 1987 na sympoziu „Libraries and the
10

VYMĚTAL, J. Informační zdroje v odborné literatuře, s. 60.
Tamt., s. 61.
12
PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J. Pedagogický slovník, s. 85.
13
Tamt., s. 85.
14
ALTMANOVÁ, J. a kol. Gramotnosti ve vzdělávání: Soubor studií, s. 5.
15
DOMBROVSKÁ, M., Informační gramotnost teorie a praxe v ČR. In Národní knihovna. Knihovnická revue.
[online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18[cit. 2012-09-23]. ISSN 1214-0678.
Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401007.html
16
Tamt.
11
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Search for Academic Excellence“ v USA. Účastníci této konference dospěli k závěru, který
zdůrazňoval možnost a potřebu aktivního zapojení knihoven do vzdělávacího procesu a to tak,
že by knihovny připravovaly studenty pro celoživotní vzdělávání a pomohly se zvyšováním
úrovně informační gramotnosti. Začalo se uvažovat o možnostech začlenit šíření informační
gramotnosti mezi přední úkoly knihovníků a informačních pracovníků.17
V roce 1989 byla uveřejněna zpráva Komise pro informační gramotnost ALA (ALA
Presidential Committee on Information Literacy), která vyzdvihla, jak důležité je zabývat se
tématem informační gramotnosti. Ve zprávě byla také uvedena definice informační
gramotnosti, která je používána do současné doby:
„K dosažení informační gramotnosti musí být jedinec schopen rozeznat, kdy potřebuje
informace, a dále je vyhledat, 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.“18 Jak je z citované definice patrné, mezi informační gramotností
a procesem vzdělávání existuje propojení a úroveň informační gramotnosti hraje důležitou roli
pro naši schopnost celoživotního vzdělávání.
Také v domácí literatuře je možné nalézt definice informační gramotnosti:


V dokumentu Státní informační a komunikační politika z roku 2006 je za informační
gramotnost považována „schopnost uvědomit si a formulovat své informační potřeby,
orientovat se v informačních zdrojích, vyhledat informace prostřednictvím
informačních a komunikačních technologií, tyto informace vyhodnotit a využít při
řešení konkrétní životní situace či odborného úkolu“.19



M. Chrástka definuje informační gramotnost jako „schopnost člověka využívat
moderní informační technologie a prostředky v běžném životě“.20



Podle České terminologické databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) je
informační gramotnost definována jako „schopnost jednotlivce prostřednictvím

17

DOMBROVSKÁ, M., Informační gramotnost teorie a praxe v ČR. In: Národní knihovna. Knihovnická revue.
[online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18[cit. 2012-09-23]. ISSN 1214-0678.
Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401007.html
18
LANDOVÁ, H. Informační gramotnost - náš problém (?). Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 24-09-2012].
ISSN 1212-5075. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1024>. URN-NBN:cz-ik1024
19
Státní informační a komunikační politika: e-Česko [online]. [cit. 24-09-2012]. 2006. s. 35.
Dostupné z: http://www.esfcr.cz/files/clanky/1287/SIKP.pdf
20
CHRÁSTKA, M. Informační technologie ve škole. In: J. Kropáč et al. Didaktika technických předmětů, s. 129.
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dostupných informačních metod a technologií vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat
a využívat informace“.21
Definic informační gramotnosti je celá řada, a i když obsahují podobné prvky, stále
chybělo jednotné a jasné vymezení, které by umožnilo přesnější uchopení informační
gramotnosti a tím i její rychlejší šíření ve společnosti.

3.3 Činnost odborné komise IVIG v oblasti informační gramotnosti
Členové a spolupracovníci odborné komise pro informační vzdělávání a informační
gramotnost na vysokých školách (IVIG), kteří pracují v rámci Asociace knihoven vysokých
škol ČR, se přibližně od roku 2000 zabývají vývojem tématu informační gramotnosti ve světě,
formulováním jasné definice, objasňováním hlavních problémů a vytvářením politiky vedoucí
k rozvíjení informační gramotnosti. Přestože se komise zaměřuje především na oblast
vysokých škol, jejich práce a především výsledky mohou být inspirací pro vytvoření podkladů
informačních koncepcí pro ostatní vzdělávací stupně, jako jsou střední a základní školy.
Kromě stanovení jasné definice si odborná komise dala za cíl určit, jaké vědomosti
a dovednosti má informačně gramotný člověk znát a umět, aby bylo možné stanovit cíle
informačního vzdělávání.22
Např. podle M. Chrástky se informačně gramotný člověk vyznačuje následujícími
schopnostmi a dokáže:


rozpoznat, kdy informace jsou potřebné



lokalizovat různé zdroje, obsahující potřebné informace



najít ve zdrojích potřebné informace



umět informace kriticky zhodnotit



použít získané informace na řešení problémů



efektivně zprostředkovat informace jiným lidem v různých podobách, a to nejen
v přímém styku, ale také prostřednictvím různých technologií.23

21

ŠVEJDA, J., PLANKOVÁ, J. Informační gramotnost. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a
informační vědy (TDKIV) [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2013-02-04]. Dostupné z:
http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000002038&local_base=KTD
22
DOMBROVSKÁ, M., Informační gramotnost teorie a praxe v ČR. Národní knihovna. Knihovnická revue.
[online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18[cit. 2012-09-23]. ISSN 1214-0678.
Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0401/0401007.html
23
CHRÁSTKA, M. Informační technologie ve škole. In: J. Kropáč et al. Didaktika technických předmětů, s. 129.
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Navíc podle J. Dostála je informačně gramotný člověk také schopen „posoudit morální
a právní aspekty využívání informací“.24

3.4 Informační gramotnost jako systémová definice
Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost (komise IVIG) přišla
v roce 2001 s prvním návrhem definice informační gramotnosti. Ustálenou platnou podobu
definice získala v roce 2004. V tomto roce byl realizován také první výzkum a měření
informační gramotnosti na vysokých školách v České republice pod názvem „Pilotní průzkum
IVIG v roce 2004“, jehož cílem bylo zmapování problematiky informační gramotnosti
v praxi.
K vytvoření definice informační gramotnosti přistoupila komise IVIG formou struktury či
systému. Východiskem pro tuto strukturu se stala definice funkční gramotnosti zveřejněná
v rámci mezinárodních srovnávacích výzkumů funkční gramotnosti IALS a SIALS. 25
Jednotlivé části funkční gramotnosti je možné přesně definovat a současně je jako celek
zařadit do kontextu kompetencí pro 21. století. Systém objasňuje souvislosti mezi
jednotlivými částmi a rozebírá funkci ICT gramotnosti, která podporuje ostatní gramotnosti.
Obr. 1: Informační gramotnost jako struktura / systémová definice 26

Literární
gramotnost

Funkční gramotnost
Dokumentová Numerická
gramotnost
gramotnost
ICT gramotnost

Jazyková
gramotnost

Informační gramotnost lze definovat jako funkční gramotnost, ke které je přidána ICT
gramotnost. Funkční gramotnost zahrnuje gramotnost literární, dokumentovou, numerickou
a gramotnost jazykovou. Všechny tyto složky poukazují na úroveň vzdělanosti ve společnosti.

Vymezení jednotlivých složek informační gramotnosti:
24

DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost – klíčové pojmy informační výchovy. In Infotech 2007moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 60 – 65. [cit. 201209-26]. ISBN 978-80-7220-301-7.
Dostupné z: http://nazornost-ucebni-pomucky.xf.cz/informacni_gramotnost.pdf
25
DOMBROVSKÁ, M. Výzkum a měření informační gramotnosti na vysokých školách v české republice:
pilotní průzkum IVIG v roce 2004. In Informační gramotnost 3: sborník příspěvků z konference, konané 2.
prosince 2004 v Moravské zemské knihovně, s. 68.
26
Tamt., s. 69.
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Literární gramotnost - zabývá se pochopením textu a prací s ním (čtení, interpretace
textů, psaní odborných textů, odborné vyjadřování…)



Dokumentová gramotnost - pracuje s informačními zdroji (databáze, formuláře,
citace…)



Numerická gramotnost - pracuje s číselnými údaji (výpočty, grafy, tvorba tabulek…)



Jazyková gramotnost - zahrnuje zvládnutí cizího jazyka (především anglického)
a dokonalé ovládání mateřského jazyka



ICT gramotnost - jedná se o schopnost používat k práci ICT technologie
(Information and Communication Technologies/Informační a komunikační
technologie). Jejím úkolem je podpora ostatních složek informační gramotnosti. 27

Protože knihovnická praxe ukázala, že je vhodné při práci s informacemi zdůraznit ještě
etický přístup a znalost práva a povinností, odborná komise IVIG toto hledisko zapracovala
do systémové definice informační gramotnosti.
Ještě přesněji lze informační gramotnost znázornit takto:
Obr. 2: Informační gramotnost jako struktura/ systémová definice28

Literární
gramotnost



Funkční gramotnost
Dokumentová Numerická
gramotnost
gramotnost
ICT gramotnost

Jazyková
gramotnost

← Etický přístup a právní povědomí
←
k využívání informací

Etický přístup a právní povědomí k využívání informací - patří mezi klíčové
kompetence, které přesahují informační gramotnost. Jedná se o nutnost použité zdroje
citovat a zacházet s nimi s ohledem na autorské právo.29

27

DOMBROVSKÁ, M. Výzkum a měření informační gramotnosti na vysokých školách v české republice:
pilotní průzkum IVIG v roce 2004. In: Informační gramotnost 3: sborník příspěvků z konference, konané 2.
prosince 2004 v Moravské zemské knihovně, s. 69.
28
Použití definic informační gramotnosti. In: IVIG Odborná komise pro informační vzdělávání a informační
gramotnost na vysokých školách [online]. Aktualizováno 16. 11. 2010 [cit. 2012-11-11]. Dostupné z:
http://www.ivig.cz/pouziti-informacni-gramotnosti.html
29
Tamt.
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3.5 Objasnění vztahu počítačové a informační gramotnosti
V minulosti často docházelo k zaměňování počítačové gramotnosti s

gramotností

informační a naopak, což způsobovalo špatnou orientaci, nepřehlednost tématu a ztěžování
práce v oblasti rozvoje informační gramotnosti. Informační a počítačovou gramotnost nelze
zaměňovat, protože informační gramotnost je pojmem širším, jak ukazuje systémová definice.
Počítačová gramotnost, schopnost ovládat výpočetní techniku je považována spíše za jeden
z předpokladů dobré informační gramotnosti a je zároveň základem pro rozvoj gramotnosti
funkční. V současné době k nesprávnému zaměňování počítačové a informační gramotnosti
dochází méně.30

30

DOSTÁL, J. Informační a počítačová gramotnost – klíčové pojmy informační výchovy. In: Infotech 2007moderní informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Olomouc: Votobia, 2007. s. 60 – 65. [cit. 201209-26]. ISBN 978-80-7220-301-7.
Dostupné z: http://nazornost-ucebni-pomucky.xf.cz/informacni_gramotnost.pdf
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4 INFORMAČNÍ GRAMOTNOST
V ORGANIZACÍCH A DOKUMENTECH
4.1 Informační gramotnost v zahraničních organizacích a institucích
Rozvojem

informační

gramotnosti

se

zabývá

mnoho

zahraničních

organizací,

mezi nejvýznamnější patří:
UNESCO (Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu) - tato
mezinárodní organizace se zaměřuje na zvyšování informační gramotnosti ve všech stupních
vzdělávacího procesu, včetně celoživotního vzdělávání a podporuje začlenění knihoven do
programů informační gramotnosti. UNESCO sdružuje mnoho národních, mezinárodních
a korporativních organizací zabývajících se informační gramotností a podporuje domácí
a zahraniční projekty informační gramotnosti.
IFLA (Mezinárodní federace knihovnických asociací) - v rámci IFLA byla vytvořena
Sekce

informační

gramotnosti

-Information

Literacy Section,

která

se

zaměřuje

na mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje informačních dovedností ve všech typech
knihoven. Sekce se zabývá především informováním o novinkách, směrech a programech
informační gramotnosti a spolupracuje s ostatními odbory IFLA a organizacemi při rozvoji
programů týkající se informační vzdělanosti.31
ALA (American Library Association) - její součástí je asociace ACRL (Association of
College a Research Libraries), která připravuje knihovníky pro výuku informační gramotnosti
a podporuje programy vedoucí k rozvoji informační gramotnosti. Asociace se také zaměřuje
na propojování informační gramotnosti se vzdělávacími plány. 32

4.2 Informační gramotnost ve veřejné politice ČR
V roce 1997 se Česká republika zásluhou Sociologického ústavu AV ČR připojila
k Druhému mezinárodnímu průzkumu gramotnosti dospělých, který umožnil srovnání
s Evropou a dalšími zeměmi. Z výsledků vyplynulo, že česká populace neumí pracovat
s textem. Ukázalo se, že Češi mají problémy vyhledat potřebnou informaci, dále s ní pracovat,
31

MARVANOVÁ, E., RESSLER, M. Informační gramotnost a veřejné knihovny v zahraničí. In: Podpora
informační gramotnosti ve veřejných knihovnách - cesta k budoucnosti, s. 41.
32
MARVANOVÁ, E. Programy informační gramotnosti v zahraničí. In Informační gramotnost 5: sborník
příspěvků z konference, konané 22. a 23. listopadu 2006 v Moravské zemské knihovně a Knihovnickém a
informačním centru FAST VUT, s. 37.
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pochopit ji a využít. Česká republika, stejně jako mnoho jiných zemí, cítila potřebu zvýšit
čtenářskou a informační gramotnost své populace, jelikož nízká úroveň těchto gramotností
způsobuje u dospělých problémy s uplatněním na trhu práce a celkovým plnohodnotným
zařazením do společnosti. Proto se vláda rozhodla tento problém řešit na základě veřejné
a politické praxe a zvyšování informační gramotnosti zařadila do hlavních úkolů informační
politiky státu.33
Informační gramotnost ve veřejně-politických dokumentech:
Státní informační politika 1999 - představuje historicky první ucelenou koncepci státu
v informační politice platné na nejvyšší úrovni. Dokument vymezuje celkem osm priorit,
které pokrývají tři oblasti důležité pro rozvoj informační společnosti. Kromě informatizace
veřejné správy a elektronického obchodu je jednou z priorit Státní informační politiky právě
informační gramotnost ve vzdělávání.34
Tento dokument si za základní cíl v oblasti informační gramotnosti stanovil „…ovládnutí
práce s informačními a komunikačními technologiemi studenty a učiteli“ a definoval
informační gramotnost, obecně jako „ovládnutí práce s informacemi s využitím informačních
a komunikačních technologií“.35 Jak je z těchto citací patrné, informační politika z roku 1999
se zaměřovala především na rozvoj gramotnosti počítačové.
Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání (2000) - také tato koncepce definuje
informační gramotnost převážně jako počítačovou a zabývá se především technickými
hledisky, schopností pracovat s počítačem apod. Samotnou informační gramotnost pojímá
příliš úzce.
Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha; 2001) - dokument české vzdělávací
politiky, který předkládá doporučení pro všechny stupně vzdělávání. Východiskem se stala
zpráva mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21. století“ z roku 1993. Národní
program klade důraz na celoživotní vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí ve vzdělávání,
které samotnou informační gramotnost přesahují. Tento program se zabývá především

33

NEJEZCHLEBOVÁ, J. Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách - cesta k budoucnosti. In:
Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách - cesta k budoucnosti, s. 14-16.
34
MLYNÁŘ, V. Státní informační a komunikační politika. In: ALMA MATER: Informační materiál pro
9. zasedání předsednictva Rady vysokých škol 15. ledna 2004[online],[cit. 2012-11-27] s. 8. Dostupné z:
http://www.radavs.cz/clanek.php?c=377
35
DOMBROVSKÁ, M., LANDOVÁ, H., TICHÁ, L. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní
knihovna knihovnická revue [online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18 [cit. 2012-09-26]. ISSN 1212-0678.
Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/0401007.html
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rozvojem gramotností funkční. Naopak informační a komunikační technologie v podstatě
nezmiňuje vůbec.
Státní informační a komunikační politika - e-Česko 2006 - je vládním dokumentem
z roku 2006, jehož východiskem se stal Akční plán EU eEurope 2005, který je součástí
tzv. Lisabonské strategie v oblasti informační společnosti. Dokument se věnuje nejen
počítačové gramotnosti, ale zmiňuje také informační kompetence. Jsou zde již zaneseny nové
definiční snahy odborné komise IVIG, prosazující zvyšování informační gramotnosti.36
Tyto politiky jsou základními programy, od nichž se odvozují všechny následné projekty.
Jak upozorňuje M. Dombrovská a kol., nejasnosti a nesoulad mezi těmito koncepcemi, jako je
pojmová nejednoznačnost, překrývání cílů a programů, způsobuje nedostatky u dále
vytvářených konkrétních programů. Komise IVIG,

přichází s možností vlastního řešení

tohoto problému, aby mohlo dojít k lepšímu zaměření konkrétních programů a k jejich
potřebné spolupráci.37

36

DOMBROVSKÁ, M. Informační vzdělávání na vysokých školách v České republice – přehled, vývoj a další
kroky. ProInflow [online]. [cit. 26. 09.2012]. ISSN 1804–2406.
Dostupné z: http://pro.inflow.cz/informacni-vzdelavani-na-vysokych-skolach-v-ceske-republice%E2%80%93-prehled-vyvoj-dalsi-kroky
37
DOMBROVSKÁ, M., LANDOVÁ, H. a TICHÁ, L. Informační gramotnost - teorie a praxe v ČR. Národní
knihovna knihovnická revue [online]. 2004, roč. 15, č. 1, s. 7-18 [cit. 2012-09-26]. ISSN 1212-0678. Dostupné
z: http://knihovna.nkp.cz/nkkr0401/0401007.html
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5 INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V ČR
5.1 Klíčové kompetence a rámcové vzdělávací programy - RVP ZV, RVP G
Tak jako se vyvíjí a proměňuje společnost, mění se i obsah vzdělávání. Po roce 2000
dochází v České republice k zásadním změnám ve vzdělávání. Tvoří se rámcové a školní
vzdělávací programy, které reformují výuku na základních a středních školách. Tyto
programy uplatňují nové pojetí kurikula, které již není založeno převážně na kvantitě faktů
a dat. Smyslem nového vzdělávání je, aby se každý naučil „poznávat, tj. zvládnout metody jak
se učit, jak využívat nové informační a komunikační technologie, jak se vyhnout zahlcení
povrchními informacemi, naučit se informace zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat,
umět kriticky myslet a hodnotit“.38
Státní úroveň představují Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací programy
(RVP) platné od září 2007. Jedná se konkrétně o Rámcový vzdělávací program základního
vzdělávání (RVP ZV) a Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (RVP G). Na školní
úrovni jde o navazující Školní vzdělávací program (ŠVP), prostřednictvím kterého dostávají
pedagogové více pravomocí a „volnosti“ k tvorbě vlastní výuky na jednotlivých školách.
Ve spojitosti se vzděláváním a informační gramotností se v poslední době velmi často hovoří
o tzv. klíčových kompetencích, které značně přesahují samotnou informační gramotnost.
Obecně pojem klíčové kompetence (key competencies) označuje „…soubor rozhodujících
vědomostí, dovedností a postojů“.39 RVP tyto klíčové kompetence také zahrnují a zdůrazňují
jejich nezbytnost ve vzdělávání a uplatnění v praktickém životě. RVP vymezují klíčové
kompetence přímo jako „souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“.40 Cílem vzdělávání je
„vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná,
a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti“.41 Proces osvojování
klíčových kompetencí začíná už v předškolním vzdělávání, pokračuje základním a středním
vzděláváním a postupně se dotváří v průběhu života.42

38

SEDLÁČKOVÁ, E. Informační gramotnost – cesta k učící se společnosti. In Informační gramotnost: sborník
příspěvků z konference, konané 27. listopadu 2002 v Moravské zemské knihovně, s. 41.
39
NEJEZCHLEBOVÁ, J. Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách - cesta k budoucnosti. In
Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách - cesta k budoucnosti, s. 8.
40
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický
v Praze, 2007.[cit. 2012-10-14], s. 14. Dostupné z:
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
41
Tamt. s. 14.
42
Tamt.
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5.1.1 Základní vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu
V Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání RVP ZV jsou za klíčové
považovány tyto kompetence: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů,
kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské,
kompetence pracovní. Zdůraznit můžeme klíčovou „kompetenci k učení“, která mimo jiné
zahrnuje schopnost plánovat, organizovat a řídit vlastní učení, vyhledávat a třídit informace
a na základě jejich pochopení, propojení a uspořádání je účinně využívat. Žák na konci
základního vzdělání také používá obecně užívané termíny, znaky a propojuje poznatky
z různých vzdělávacích oblastí do širších celků.
V RVP ZV je v oboru Informační a komunikační technologie obsažena nejen výchova
k počítačové gramotnosti, ale také výchova ke gramotnosti informační:
Očekávané výstupy na prvním stupni (1. – 5. ročník) – žák:


při vyhledávání informací na internetu používá jednoduché a vhodné cesty



vyhledává informace na portálech, v knihovnách a databázích



komunikuje pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení.

Očekávané výstupy na druhém stupni (6. – 9. ročník) – žák:


ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost
a vzájemnou návaznost



pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví



používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché
vztahy mezi údaji.43

5.1.2 Středoškolské vzdělávání v rámcovém vzdělávacím programu
Podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia - RVP G by si měl student v etapě
středního vzdělávání osvojit: kompetenci k učení, kompetenci k řešení problémů, kompetenci
komunikativní, kompetenci sociální a personální, kompetenci občanskou, kompetenci

43

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický
v Praze, 2007.[cit. 2012-10-14], s. 14. Dostupné z:
http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf
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k podnikavosti. V oblasti Informatika a informační a komunikační technologie (Informatika
a ICT) se RVP G zaměřuje na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí studentů:44
Očekávané výstupy - středoškolský student:


využívá dostupné služby informačních sítí k vyhledávání informací, ke komunikaci,
k vlastnímu vzdělávání a týmové spolupráci



využívá nabídku informačních a vzdělávacích portálů, encyklopedií, knihoven,
databází a výukových programů



posuzuje tvůrčím způsobem aktuálnost, relevanci a věrohodnost informačních zdrojů
a informací



využívá informační a komunikační služby v souladu s etickými, bezpečnostními
a legislativními požadavky 45

Podle Evy Sedláčkové se dá říci, že cílem nového vzdělávání předloženého v těchto
programech je „vychovat samostatně uvažujícího, informačně gramotného jedince, který by se
uměl orientovat v různých situacích a adekvátně na ně reagovat, být schopen řešit problémy
a jednat na základě vlastního samostatného úsudku“.46
Plnění takového cíle je závažným úkolem především pro učitele na školách, ale také pro
knihovníky školních a veřejných knihoven. Ti mohou výraznou měrou přispět k realizaci
nelehkého záměru šířit a zvyšovat informační gramotnost u žáků a studentů především
prostřednictvím svých knihovnických lekcí informačního vzdělávání.

5.2 Informační výchova, informační vzdělávání
Jestliže cílem informační společnosti je informační gramotnost obyvatelstva, pak
informační výchova je prostředkem k dosažení optimální úrovně informační gramotnosti
populace.47 Podle M. Chrástky je informační výchova „záměrný, cílevědomý a plánovitý
proces přípravy člověka na vytváření, získávání, zpracování a využívání informací v osobním
i pracovním životě“.48

44

BALADA, J., et al. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia: RVP G, s. 9.
Tamt. s. 64.
46
SEDLÁČKOVÁ, E. Informační gramotnost – cesta k učící se společnosti. In: Informační gramotnost: sborník
příspěvků z konference, konané 27. listopadu 2002 v Moravské zemské knihovně, s. 41.
47
MEDKOVÁ, M. Informační výchova na školách – utopie či realita. Duha[online]. [cit. 27. 09. 2012].
ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/informacni-vychova-na-skolach-utopie-ci-realita
48
CHRÁSTKA, M. Informační technologie ve škole. In: J. KROPÁČ et al. Didaktika technických předmětů, s.
134.
45

16
Jedná se o souhrnný a cílevědomý proces získávání:


„znalostí a vědomostí z disciplin zabývajících se shromažďováním, zpracováním,
uchováváním, zpřístupňováním a využíváním různých druhů dokumentů a odborných
informací



dovedností a návyků pro práci s různými druhy a typy dokumentů a odborných
informací a jejich zdrojů.“49

Výstižně informační výchovu popisuje M. Medková, která říká:„Cílem informační
výchovy je naučit studenty vyhledávat a využívat efektivně všechny dostupné informační
zdroje a vytvořit u studentů návyk pravidelného sledování odborné literatury a její využití
při studiu a psaní odborných textů.“50

5.3 Informační výchova na základních a středních školách
Rámcový vzdělávací program pro základní a střední vzdělávání platný od začátku školního
roku 2007/2008 mění metody výuky i přístup k ní. Ve svých cílech si vytyčil také zvyšování
informační gramotnosti všech žáků. Jelikož ale každá škola přistupuje k rámcovým
vzdělávacím programům a následně k vypracovávání školních vzdělávacích programů
individuálně, dochází k nestejnoměrné podpoře informační gramotnosti.
V současné době se u nás informační výchova (vzdělávání) nejlépe rozvíjí na vysokých
školách. V rámcových vzdělávacích programech pro základní a střední školy je práce
s informacemi obsažena v tzv. průřezových tématech a je zahrnuta v rámci každého předmětu.
Především se jedná o průřezové téma Mediální výchova, které rozvíjí „ schopnost analyzovat
nabízená sdělení, posoudit jejich věrohodnost a vyhodnotit jejich komunikační záměr,
popřípadě je asociovat s jinými sděleními.“51
Informační výchova je zařazena i v oblasti Informační a komunikační technologie do
předmětu většinou nazvaného Informatika. Předmět s tímto názvem je zaměřen převážně
na práci s počítačem, tedy počítačovou gramotnost. Informační gramotnost je ale (jak už bylo
vysvětleno) pojmem širším a týká se práce s informacemi. Nabízí se tak možnost zavedení
předmětu informační výchovy či informačního vzdělávání zaměřujícího se na vlastní práci
49
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134.
50
MEDKOVÁ, M. Informační výchova na školách – utopie či realita. Duha[online]. [cit. 27. 09. 2012].
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v Praze, 2007.[cit. 2012-10-14], s. 101. Dostupné z:
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s informacemi jako samostatného předmětu do všech základních a středních škol. Na
některých školách, zvláště těch, které upřednostňují kreativní vyučování, již existuje předmět
Informační vzdělávání, ale stále se jedná spíše o výjimky. Ukázkovým příkladem snahy
o zvyšování informační gramotnosti žáků je základní škola Kovářov52 v okrese Písek. Tato
škola vytvořila program Informační a čtenářská výchova, který je zaměřen na cílenou práci
žáků s textem a používání aktivizačních metod. Program se stal součástí Rámcového
vzdělávacího programu a pedagogové ho aplikují ve svých hodinách.
Jak se ale v praxi ukazuje, prosazení hodin informační výchovy do osnov všech škol je
složité. Především jde o problém z hlediska časové dotace vyučovaných hodin pro jednotlivé
ročníky a předměty. Je také nezbytně nutné, aby sami pedagogové byli informačně gramotní.
Někteří projevují neochotu učit se novým věcem a učí tradičními způsoby. Přestože přijetím
školských vzdělávacích programů byl učiněn již první krok (dávají větší pravomoc
jednotlivým školám při vytváření výstupů), zavedení nového známkovaného předmětu
„informační výchova“ do školních osnov je prozatím otevřené.53

52
53
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6 KNIHOVNY V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI
6.1 Vývoj, vymezení a role knihoven
Knihovny jsou tradičními institucemi, které provázejí člověka již od starověku, kdy se
datuje vznik písma. S vynálezem knihtisku v polovině 15. století dochází k rychlému
rozšiřování knihoven po celém světě. Již od svého vzniku zabezpečují knihovny základní
funkce, jako je shromažďování, zpracování, uchování a zpřístupňování uložených dokumentů.
Knihovny se později propojují do celosvětové funkční sítě.
Knihovny jsou v důležitých dokumentech spojovány především s kulturou a celoživotním
vzděláváním. Manifest IFLA/UNESCO z roku 1994 charakterizuje veřejnou knihovnu takto:
„Veřejná knihovna je místní branou do světa vědomostí a základním předpokladem
celoživotního vzdělávání, nezávislého rozhodování a kulturního rozvoje jednotlivců
i společenských skupin.“54 Prostřednictvím knihoven dochází k uskutečňování základního
lidského práva na rovný přístup k informacím a to všem lidem bez rozdílu. „ Je přístupná
všem členům společnosti stejně, bez ohledu na rasu, národnost, věk, pohlaví, náboženství,
jazyk, sociální postavení a dosažený stupeň vzdělání.“55
Vymezení knihovny vzhledem k informační gramotnosti je obsaženo v dokumentu
Strategie celoživotního učení ČR. Tento dokument řadí knihovny ke kulturně vzdělávacím
institucím, které jsou vedle škol nejvýznamnějším zázemím pro podporu a rozvoj informační
gramotnosti a celoživotního vzdělávání občanů.56
Podmínky provozování veřejných knihoven upravuje Knihovní zákon 257/ 2001 Sb. ze dne
29. června 2001, který také klade důraz na rovnost přístupu k informacím pro všechny vrstvy
obyvatel.57

6.2 Informační gramotnost v „Koncepci rozvoje knihoven v České republice“
Už v tomto prvním strategickém rozvojovém dokumentu pro knihovny přijatém vládou
byla informační gramotnost zaznamenána. Cílem Koncepce rozvoje knihoven v České
54
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odborného vzdělávání Praha, 2006.[cit. 2012-10-14]. Dostupný z:
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informačních služeb (knihovní zákon). In: Národní knihovna ČR, Praha.[cit. 2013-02-25]. Dostupné z:
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republice na léta 2004 až 2010 v oblasti informační gramotnosti bylo: „Vytvořit podmínky pro
zajištění informační výchovy uživatelů ke zvýšení jejich funkční gramotnosti a tím i schopnost
efektivně vyhledávat a využívat informační zdroje. Zahrnout informační výchovu (informační
gramotnost) do výuky základních a středních škol. Využít knihovny pro školení základní
počítačové a informační gramotnosti občanů.“58
Současná „Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 až 2015“
(s výhledem do roku 2020) se zaměřuje na příbuznou gramotnost čtenářskou. Poukazuje na
její klesající úroveň u českých žáků, což může v budoucnosti negativně ovlivnit jejich
schopnost získávat nové znalosti a dovednosti v celoživotním procesu vzdělávání.59

6.3 Knihovny a současnost
Ještě koncem 80. let minulého století působily v naší republice převážně klasické knihovny,
které poskytovaly především základní knihovnické služby. V důsledku politických
a ekonomických změn v české společnosti dochází v průběhu 90. let k zásadním změnám také
v systému knihoven, které musí reagovat na nové potřeby obyvatelstva. K tradičním funkcím
knihovny, jež zůstávají zachovány, se připojují nové typy služeb v podobě vzdělávacích
a aktivizačních programů podporujících informační gramotnost uživatelů. Také neustálý
technický pokrok, který je spojen s nástupem nových technologií, se promítá do prostředí
i činnosti knihoven. Výpočetní technika postupně proniká do většiny knihoven stejně jako
napojování na síť internet. Ve druhé polovině 20. století také dochází k postupné automatizaci
knihovnických procesů, k vytváření elektronických on-line katalogů, a tím i k výrazné
proměně knihovnických služeb.60 Díky zavedení internetu se otvírá nová možnost
propagace knihoven prostřednictvím vlastních webových stránek, které umožňují hledat,
objednávat, prodlužovat výpůjčky knih a ostatních typů dokumentů, informují o vzdělávacích
aktivitách, dění v knihovnách apod. Hlavním cílem webových stránek knihoven je přilákat
uživatele knihoven. Proto se většina knihoven snaží, aby webové stránky uživatele zaujaly,
tudíž byly atraktivní, aktuální a dynamické.
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6.4 Informační výchova ve veřejných knihovnách
Počátky informační výchovy ve veřejných knihovnách v České republice spadají do 70. let
20. století, kdy se mění podoba výchovně vzdělávací soustavy (r. 1976/77). V této době již
vznikají v knihovnách první vzdělávací lekce a poprvé se také projevuje snaha veřejných
knihoven o zapojení škol do informační výchovy. Vzdělávací lekce si knihovníci jednotlivých
knihoven připravují a realizují sami na základě svých zkušeností a možností. Veřejné
knihovny ve větších městech organizují pro žáky základních škol lekce zaměřené na orientaci
v knihovně, na práci s katalogy, pořádají různé besedy, exkurze, lekce na podporu čtenářství
a mnoho dalších aktivit.61
Stále více jsou lekce pro žáky základních a středních škol vedle tradičního osvětového
působení cílené na práci s informacemi, tzn. práci s informačními prameny, vyhledávání
informací i jejich zpracování, dodržování autorských práv, ctění etikety apod. Se současným
zaváděním automatizace v knihovnách v 90. letech 20. století dochází k nezbytnému
propojení vzdělávacích akcí s informačními a komunikačními technologiemi. Bohužel
realizace vzdělávacích lekcí v knihovnách je podmíněna jejich počítačovým vybavením.
Především v malých městech a obcích není možné uskutečňovat tyto vzdělávací lekce pro
nedostatek technického vybavení (počítačů), podstatné je i dostatečné prostorové zázemí.
Problematickým pro tyto vzdělávací aktivity se jeví rovněž nedostatek proškoleného
personálu v knihovnách. Důležité je také zajištění návaznosti vzdělávacích lekcí od nejnižších
ročníků po nejvyšší. Potřebná je i dostatečná četnost těchto aktivit. Lekce knihovně
uskutečněná pro žáky jednou či dvakrát ročně nemá velkého významu. Navíc od roku 2007
vyvstává pro knihovny potřeba sledovat změny v souvislosti s tvořením školních vzdělávacích
programů na jednotlivých školách. Dochází k zvyšování nároků na samostatnou práci žáků
s informacemi, na jejich práci s literaturou, orientaci v informačních zdrojích. Do popředí
se dostává snaha knihoven ještě více koordinovat svoji práci s výukou na školách.62

6.5 Problém nejednotnosti terminologie pojmů
Již delší dobu dochází k četným diskusím ohledně terminologie pojmu informační
výchova. Mnozí odborníci z informační oblasti se přiklánějí k nahrazení tohoto pojmu, který
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může vzbuzovat představu přílišné organizovanosti a poučování. Kromě toho knihovny se
snaží informačně vzdělávat nejen děti, ale i dospělé a označení „výchova“ tu není na místě.
Proto se v praxi pomalu, ale jistě začíná ujímat nový, lépe vystihující pojem informační
vzdělávání, k jehož upřednostnění se přiklání také sekce IVU SDRUK – Informační
vzdělávání uživatelů veřejných knihoven.
Je vhodné zmínit také nejednotnost v pojmenování vzdělávacích lekcí probíhajících
v různých knihovnách. Jedná se o různé názvy např. knihovnické lekce, informační lekce,
knihovnicko-bibliografické lekce, tematické besedy a jiné. Tato různorodá pojmenování
způsobují chaos a špatnou orientaci pedagogů, žáků, studentů a veřejnosti ve vzdělávacích
aktivitách nabízených veřejnými knihovnami. Nejednotnost v pojmenování také neumožňuje
knihovnám ani společnou propagaci těchto aktivit a lekcí. Špatná přehlednost může být
příčinou menšího zájmu o tyto knihovnické vzdělávací aktivity a tím i větší šancí pro
konkurenty v oblasti šíření informační gramotnosti. Přitom knihovny jsou k tomuto poslání
předurčené a velmi dobře uzpůsobené, a byla by škoda, kdyby iniciativu převzaly jiné
organizace.63
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PRAKTICKÁ ČÁST
7 SDRUŽENÍ A ORGANIZACE PODPORUJÍCÍ
INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI V ČR
Pro současnou společnost je charakteristické velké množství informací. Aby člověk byl
schopen tyto informace správně roztřídit a hodnotně využít ve svém životě, je dobré, pokud se
učí s informacemi pracovat již od dětství. V tomto směru hlavní podíl aktivity náleží školnímu
vzdělávacímu systému. Čím dál častěji ale mají ve svých osnovách a programech zanesené
informační vzdělávání též mimoškolní instituce a to nejen knihovny, ale i různá knihovnická
sdružení a organizace.

7.1 Sdružení knihoven ČR – SDRUK64
Mezi takové významné organizace patří Sdružení knihoven ČR – SDRUK, které je
zájmovým sdružením právnických osob podporující rozvoj odborných a vědeckých knihoven
na celém území České republiky. Sdružení funguje od roku 1998 a v současné době je do jeho
činnosti zapojeno 44 knihoven a informačních středisek. V jeho rámci působí 6 odborných
sekcí, které se specializují na konkrétní knihovnické okruhy. Předsedkyní je Ing. Lea
Prchalová, ředitelka Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě.
Na 1. ročníku semináře Informační vzdělávání v roce 2009 rada sdružení iniciovala vznik
odborné sekce IVU – Informační vzdělávání uživatelů veřejných knihoven, jejíž
předsedkyní se stala Mgr. Veronika Peslerová, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny Havlíčkův Brod. Důvodem pro vznik této sekce byla potřeba inovace informačního
vzdělávání v knihovnách a vytvoření systému informačního vzdělávání uživatelů veřejných
knihoven pro různé věkové kategorie. V roce 2011 měla tato sekce již 19 členů a zastoupeny
v ní byly všechny krajské knihovny. V rámci IVU byl proveden průzkum, který zjišťoval
úroveň a obsahovou náplň informačního vzdělávání nabízeného knihovnami uživatelům.
Z jeho závěru vyplynulo, že informační výchova je stále prioritně zaměřena na exkurze,
seznamování s orientací v konkrétní knihovně a využívání jejích informačních zdrojů a
služeb. Kromě základních potřeb ale musí být v informačním vzdělávání zahrnuté i širší
požadavky. Proto sekce IVU ustanovila 3 pracovní skupiny v různých krajích, jež dostaly za
úkol vytvořit a rozpracovat jednotlivé na sebe navazující moduly informačního vzdělávání,
64
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které by měly pokrýt chybějící témata při práci s informacemi. Sekce také pravidelně pořádá
seminář Informační vzdělávání uživatelů ve veřejných knihovnách, který přináší mnoho
užitečných poznatků z této oblasti.65

7.2 Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR - SKIP66
Další organizací je Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR - SKIP. Jedná se o
dobrovolnou profesní organizaci knihovníků a informačních pracovníků, jejíž soustavná
činnost probíhá od roku 1990. Jejím předsedou je PhDr. Vít Richter. Členem se může stát
každá knihovna nebo knihovnická instituce, informační středisko nebo každý občan ČR, který
je profesně spojen s knihovnickým prostředím. Svaz je uspořádán na regionálním principu a
v současné době sdružuje 970 individuálních a 536 institucionálních členů. Posláním
organizace SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a
podporovat realizaci Koncepce rozvoje knihoven v ČR. Organizace má 14 odborných sekcí,
z nichž se informační gramotností v různé míře zabývají - Sekce veřejných knihoven, Sekce
knihovníků trenérů paměti, Sekce vzdělávání, Klub dětských knihoven a Klub školních knihoven.
SKIP spolu s knihovnami organizuje velké množství akcí celostátního charakteru, jež
usilují o oslovení širší veřejnosti. Mezi pravidelné akce SKIP, které souvisí s informačním
vzděláváním, patří:


„Knihovnická dílna“ - setkání k aktuálním otázkám veřejných knihoven



„Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě“ - seminář o kooperaci paměťových
institucí



Březen - měsíc čtenářů



Den pro dětskou knihu
Největší a nejaktivnější odbornou sekcí Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

je Klub dětských knihoven (KDK) SKIP ČR67 , který funguje od roku 1994. Jeho
současnou předsedkyní je Mgr. Helena Šlesingerová, ředitelka Knihovny města Plzně. Sekce
vytváří projekty a aktivity podporující rozvoj dětského čtenářství a zaměřuje se na spolupráci
a vyměňování zkušeností, námětů a informací v této oblasti. Zabývá se také odborným
65

KULÍKOVÁ, M. Zpráva z konference Informačního vzdělávání ve veřejných knihovnách. In: information
jurnal [online]. 2010, roč. 3, č. 5[cit. 2013 -03-14]. ISSN 1802-9736. Dostupné z:
http://www.inflow.cz/informacni-vzdelavani-ve-verejnych-knihovnach
66
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. [online]. © 2010-2013. [cit. 15. 03. 2013]. Dostupné z:
http://www.skipcr.cz/
67
Klub dětských knihoven. [online].[cit. 15. 03. 2013]. Dostupné z:http://www.kdk.munovapaka.cz

24
vzděláváním knihovníků dětských oddělení. V současné době má celkem 329 členů a 12
regionálních odnoží, „klubek“.
Mezi aktivity a projekty podporující dětské čtenářství, které se zásluhou Klubu dětských
knihoven rozšiřují do dalších knihoven, patří např. tyto:
„Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“- tento projekt je zaměřen na rozvíjení četby a
získávání návyku pravidelného čtení u těch nejmenších - žáků prvních tříd. Náplní projektu je,
aby nejméně jednou navštívili knihovnu a také se zúčastnili další akce, jako je např. společné
čtení, výstavka knih aj. Za účast jsou odměněni knihou vytvořenou a vydanou pouze pro ně.
Projekt také seznamuje žáky s knihovnou, jejími službami a podporuje spolupráci knihoven a
škol. Probíhá od roku 2008 a prošlo jím více než 50 000 dětí.
„OKNA (O KNihovnických Aktivitách)“ – jedná se o celostátní soutěžní přehlídku
zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů, kdy jsou vybrány nejlepší a jejich
autoři oceněni. Účelem tohoto projektu je také to, aby se prezentované aktivity staly možnou
inspirací pro ostatní knihovníky a jejich případnou tvůrčí činnost v tomto směru. Každý rok je
soutěž vyhlášena na jiné téma a týká se jiné věkové kategorie dětí.
„Noc s Andersenem“ – projekt pořádaný od roku 2000 je největší celostátní akcí na
podporu čtenářství v ČR. Koná se vždy v den výročí narození H. Ch. Andersena. Děti díky
projektu prožijí jedinečnou noc ve školách, družinách, knihovnách či klubovnách, kde čtou
nejrůznější knížky, besedují s jejich autory a užívají si dobrodružný svět příběhů a pohádek.
Rok od roku tento projekt zaznamenává nárůst zapojených škol a knihoven a dalších institucí.
12. ročníku se zúčastnilo 44 067 dětí.
V roce 2003 také jako součást SKIP vznikl Klub školních knihoven (KŠK)68, jehož cílem
je učit základním dovednostem při práci s informacemi, tzn. podporovat zvyšování informační
gramotnosti na základních a středních školách.
Jak je vidět, aktivity těchto knihovnických sdružení a organizací, které přispívají
k zvyšování informační gramotnosti žáků a studentů, jsou široké a pestré.
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7.3 Semináře informačního vzdělávání
Záslužnou a důležitou činností v problematice informačního vzděláváním je také pořádání
seminářů informačního vzdělávání. Jedna z prvních knihoven, která se na svých seminářích
informačním vzděláváním zabývala, byla Moravská zemská knihovna v Brně.69 Od roku
2001 pořádá knihovna konference Informační gramotnost, na kterých se knihovničtí
pracovníci a učitelé prostřednictvím odborných přednášek zabývají rozvojem informační
gramotnosti, změnami ve vzdělávání na školách, činností školních knihoven atd. Moravská
zemská knihovna také od roku 2008 pořádá (ve spolupráci s SVK v Hradci Králové) semináře
Informační vzdělávání ve veřejných knihovnách, na kterých se poprvé mluvilo o potřebě
vytvoření

uceleného

systému

informačního

vzdělávání

ve veřejných

knihovnách.

Tyto konference, z kterých jsou vydávány sborníky, přispívají k zvyšování vzdělanosti,
odbornosti a lepší orientaci knihovníků v této oblasti.70
Nyní se práce zaměří na samotné veřejné knihovny a to především na ty, které úspěšně
pořádají lekce informačního vzdělávání pro žáky základních a středních škol.
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8 ÚSPĚŠNÉ AKTIVITY INFORMAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL VE VYBRANÝCH
KNIHOVNÁCH
8.1 Knihovna Jiřího Mahena v Brně71
Druhá největší veřejná knihovna v České republice nabízí řadu vzdělávacích, informačních
a literárních besed a lekcí pro žáky mateřských, základních i středních škol, které jsou
v souladu s rámcovými vzdělávacími programy. V knihovně také probíhá mnoho
informačních setkání pedagogů a knihovníků. Lekce pro první až čtvrtý ročník jsou zaměřeny
spíše na výchovu ke čtenářství a motivaci k využívání knihovny. Od páté třídy se lekce
zabývají prací s informacemi a jejich efektivním využitím (vyhledávání, třídění,
zpracovávání). Pomáhají pochopit význam knihovny, která informace nejen soustřeďuje, ale
také zprostředkovává. Lekce jsou postaveny jako cyklus dvou až tří návštěv. Úkolem první
lekce je seznámit žáky s knihovnou a službami, které nabízí. Při druhém setkání se děti učí
vyhledávat knihy pomocí elektronického katalogu. Třetí lekce se zaměřuje na práci
s odbornou literaturou. Knihovníci také po domluvě nabízejí možnost přípravy lekcí
na konkrétní pedagogy vybrané téma, které není v běžné nabídce knihovny.
Některé vybrané lekce s prvky informačního vzdělávání nabízené knihovnou:
MŠ - 1. třída ZŠ

Knihovnická abeceda s opičkou Rozárkou – seznámení s prostředím
a pravidly knihovny.

MŠ - 2. třída ZŠ

Do knihovny za zvířátky – seznámení se základními pravidly pro
využívání služeb knihovny, vysvětlení základních pojmů (spisovatel,
ilustrátor, nakladatelství apod.), motivace k četbě.

2. - 6. třída ZŠ

Už si umím vybrat sám – lekce zaměřená na orientaci v knihovně,
využívání služby knihovny, vyhledávání v elektronickém katalogu.

3. - 5. třída ZŠ

Když hledání šustí – tato lekce pomocí detektivního pátrání
v papírových zdrojích (knihy, časopisy, mapy) rozvíjí komunikaci
a logické myšlení při řešení problému.

4. - 7. třída ZŠ

Kdo hledá, najde… - prostřednictvím lekce žák rozvíjí dovednosti
hledání informací v různých informačních zdrojích (knihy, časopisy,
noviny, encyklopedie, slovníky, internet atd.)
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5. třída ZŠ

Do knihovny za poznáním - lekce se také zaměřuje na základní
orientaci v knihovně, knihách, seznamuje s pravidly pro práci v on-line
katalogu, s prací se slovníky, encyklopediemi.

5. - 9. třída ZŠ

Jak na referát – lekce, která by dětem měla pomoci v přípravě
referátu, aby věděly, kde hledat informace a uměly si je ověřit.

6. - 8. třída ZŠ

Knihovna J. Mahena – tvůj průvodce světem informací – seznámení
s knihovnou, s řazením knih, s různými typy dokumentů a jejich
využitím, vyhledáváním v on-line katalogu.

6. třída ZŠ

Informační zdroje EU – lekce zaměřená na zdroje informací
o evropské problematice včetně přehledu odkazů na internetové síti.

6. - 9. třída ZŠ

Svět (des)informací – lekce má pomoci dětem lépe se orientovat
v záplavě informací, které nás na každém kroku obklopují a nenechat se
jimi ovlivnit, ale umět je kriticky zhodnotit.

9. třída – SŠ

Knihovny – brány k informacím – prostřednictvím lekce se student
seznamuje s organizací fondu, vyhledáváním v elektronickém katalogu,
s bibliografií, rešeršemi, databázemi, pracuje s odbornou literaturou.

Od roku 2009 pracuje v knihovně Centrum dětského čtenářství, jehož hlavním cílem je
zajišťovat a řídit aktivity, které by podporovaly čtenářství a vzdělávací programy na Moravě.
Centrum se snaží prohlubovat spolupráci knihovny a škol. Je autorem řady projektů. Např.
projekt - „Šňůra plná písmenek“, který má v dětech především vzbudit lásku ke knihám a
čtenářství.
Tato velká knihovna, u níž má informační vzdělávání dlouholetou tradici, nabízí opravdu
velké množství kvalitních a propracovaných lekcí a aktivit. Jsou jasně a konkrétně cílené na
jednotlivé věkové kategorie a pečlivě metodicky propracované. Vyzdvihla bych především
informační lekce „Když hledání šustí“ a „Svět (des)informací“. Knihovna nabízí také
atraktivní a přehledně uspořádané webové stránky. Knihovníci ostatních knihoven, kteří
pracují s dětmi, nebo učitelé si zde mohou prohlédnout a stáhnout metodické materiály
některých lekcí knihovny.
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8.2 Krajská knihovna Vysočiny - Havlíčkův Brod72
Tato veřejná knihovna je regionálním centrem knihovnických, bibliografických a
informačních služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. Současně plní funkci
městské knihovny v Havlíčkově Brodě. Knihovnicko-informační lekce a tematické besedy
knihovna nabízí mateřským, základním i středním školám. Obsah lekcí je zaměřen na služby
knihovny (výpůjční řád, třídění fondu, on-line katalog apod.), tematické besedy se věnují
např. známým dětským autorům, tématům z historie, našich tradic atd. Aktivity jsou
uspořádány do 4 bloků vytvořených vždy na dva konkrétní měsíce.
Některé nabízené besedy a knihovnicko-informační lekce:
MŠ a 1. - 2. třída ZŠ Setkání s pohádkovými postavami – povídání a čtení o známých
pohádkových

postavách,

určování

charakteristických

vlastností,

rozlišování dobra a zla. Strašidlová křížovka, kvíz – pohádkové bytosti.
1. - 4. třída ZŠ

Vodníci z pohádkové řeky Sázavy – beseda přibližující dětem řeku,
která protéká jejich městem.

3. - 5. třída ZŠ

Hrajeme si s češtinou – hrátky s jazykem v poezii Emanuela Frynty,
hledání slov s opačným významem, rčení, přirovnání, přísloví – kvíz,
jazykolamy, hádanky.
Jak se vaří kniha – beseda seznamuje děti s rolemi nakladatele,
spisovatele, korektora, ilustrátora apod. Formou hry si děti samy
vyzkoušejí, jak probíhá v tiskárně celý proces tisku a odnesou si i
malou odměnu a dárek.
Žáček žáčkům – tvorba Jiřího Žáčka zábavnou formou – mnoho
ukázek, doplňování básniček, testování slovní zásoby, hádanky,
křížovka, přesmyčky.

6. - 9. třída ZŠ

Znáte naši malou zemi v srdci Evropy? – žáci pracují ve skupinách,
řeší kvízy a křížovky na základě informací získaných v naučné
literatuře a na CD-ROM. Žákům jsou přiblížena některá známá místa
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České republiky. Lekce je ukončena závěrečnou prezentací získaných
informací.
Naučná literatura – Malá lekce „knihovnictví“ - lekce zahrnuje
práci s on-line katalogem, dělení naučné literatury (Mezinárodní
desetinné třídění), vyhledávání knih, praktická cvičení ve skupinkách a
literární kvízy.
Informační prameny – v teoretické části této lekce žáci procvičují
znalost základních pojmů o knize, rozdělení knihovního fondu, řazení
knih, základy MDT). V praktické části žáci řeší zadaný úkol, např. „Zjistit co nejvíce údajů z různých informačních zdrojů o Jidášově
uchu“.
9. třída ZŠ - SŠ

Knihovnicko-informační lekce – je zaměřená na základní orientaci v
knihovně, přehled služeb knihovny, podmínky registrace a půjčování.
Žáci a studenti samostatně pracují s on-line katalogem a také
s tradičními dokumenty (slovníky, encyklopediemi a periodiky).

SŠ

Interaktivní knihovnicko-informační lekce - Kdopak by se Havlíčka
bál – tato tematická lekce je určená druhým ročníkům středních škol.
Na začátku jsou studenti rozděleni do skupin. Samostatně zjišťují
informace o Karlu Havlíčku Borovském v jednotlivých odděleních, učí
se

orientovat

v knihovně,

samostatně

pracují

s

tištěnými

i

elektronickými zdroji, s on-line katalogem. Lekce je ukončena metodou
brainstorming se zaměřením na přednosti a zápory jednotlivých
informačních zdrojů.

Širokou nabídku informačních lekcí nabízí i tato knihovna, jejíž ředitelkou je
Mgr. Veronika Peslerová, předsedkyně odborné sekce IVU – Informační vzdělávání
uživatelů veřejných knihoven. Jako velmi vhodné se jeví to, že na webových stránkách
knihovny jsou zveřejněny podrobné obsahy většiny nabízených lekcí. Pedagogové si tak
mohou rychle a lépe vytvořit představu o jednotlivých lekcích a zvolit pro své žáky tu
nejvhodnější. Zároveň tyto zveřejněné materiály mohou být inspirací pro ostatní knihovníky
a jejich činnost.
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8.3 Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové73
Jedná se o knihovnu veřejnou univerzální, jejíž ředitelkou je Mgr. Eva Svobodová, která je
aktivní členkou Odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na
vysokých školách - IVIG. Tato knihovna nabízí především exkurze a lekce informačního
vzdělávání určené pro studenty středních škol, ale mohou přijít i žáci vyšších ročníků
základních škol a studenti vysokých škol.
9. třída ZŠ - SŠ Exkurze – se zaměřuje na prezentaci knihovny a její služby, na nácvik práce
s elektronickým katalogem, ukázky časopisů a dalších materiálů vztahujících
se k oboru účastníků, apod.
„...takových žen je velmi málo na světě...“– informační lekce je zaměřená na
regionální osobnost Boženu Němcovou. Studenti pátrají po zajímavostech
z jejího života a díla, pracují ve skupinách, ve volném výběru knih a ve
studovnách, pracují s tištěnými i digitalizovanými zdroji. Také si vyzkoušejí
čtečky elektronických knih a na závěr v konferenčním sále prezentují výsledky
pátrání.
Po knihovně letem Čapkovým světem – lekce je zaměřená na osobnost
Josefa Čapka. Vyžaduje samostatnou práci studentů, kteří zjišťují nabízené
služby v jednotlivých částech knihovny, provedou ostatní spolužáky po daném
úseku knihovny. V lekci je uplatněna metoda brainstorming, studenti vyplňují
pracovní listy a prezentují zjištěné údaje ze života a díla J. Čapka.
Jak je patrné, knihovna se zaměřuje na spolupráci spíše s vyššími ročníky škol. Náplň
jejích informačních lekcí je promyšlená a pečlivě připravená. Lekce vedou žáky a studenty k
samostatné práci při vyhledávání, zpracovávání informací a manipulaci s elektronickým
katalogem. K vysoké úrovni informačních lekcí přispívají i vhodně uplatňované metody jako
brainstorming, vyplňování pracovních listů a další.
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8.4 Městská knihovna Sedlčany74
V této malé knihovně informační vzdělávání funguje již od 70. let minulého století a svou
koncepcí patří k nejpropracovanějším v našich veřejných knihovnách. K vysoké úrovni
informačního vzdělávání přispívá i dlouhodobá a intenzivní spolupráce knihovny s řediteli a
učiteli místních škol, což umožňuje (reflexivní) upravování a ladění koncepce podle
konkrétních požadavků a připomínek pedagogů. Lekce jsou určeny pro místní základní a
střední školy a obsahově na sebe navazují. Informační lekce probíhají dvakrát ročně pro
každou třídu, a pro první třídy dokonce šestkrát. Prostřednictvím lekcí se postupně žáci
seznamují s knihovnou (i dalšími českými a zahraničními knihovnami), s možnostmi
vyhledávání a s novými informačními zdroji.
Některé konkrétní lekce informačního vzdělávání:
1. třída ZŠ

Knihovnická pohádka - pohádka o putování opičky Rozárky z cirkusu
do sedlčanské knihovny. Lekce je zaměřena na orientaci v knihovně, na
hygienu četby, na základy manipulace s knihami. Je zdůrazněn rozdíl mezi
knihovnou a knihkupectvím.
Autorská pohádka - prostřednictvím Macha, Pipi Dlouhé punčochy a paní
Kadrnožkové se žáci seznámí s představiteli a stěžejními díly českých a
světových pohádkářů. Důraz je kladen na rozdíl mezi lidovou a autorskou
pohádkou.
Abecedy -

v této lekci žáci putují po světě s Českým Honzou, který se

zastavuje v Řecku, Rusku a Japonsku a setkává se s nevidomou babičkou.
Cílem lekce je seznámení se s abecedami a kulturou výše uvedených zemí
a možnost osahání slepeckého písma.
2. třída ZŠ

Veršované pohádky - loutkové divadlo se zaměřením na přednes, četbu a
srovnání veršované pohádky s prózou.

3. třída ZŠ

Knižní vlak – lekce seznamuje s procesem vzniku knihy a její cestou od
prvotního nápadu až ke čtenáři, seznámení s typy knihoven a elektronickým
katalogem knih pro děti – vysvětlení, ukázka.
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4. třída ZŠ

Cestujeme knihou - lekce umožňuje zorientovat se v literární produkci pro
věk 9 - 11 let (celkový přehled, tematicko-jmenné třídění, časopisy). Je
zaměřena na formální prohlídku knihy a textovou prohlídku knihy.

5. třída ZŠ

Literatura je i naučná – zaměření na vyhledávání v naučné literatuře (podle
vědních oborů, MDT). Ujasnění si hlavních rozdílů mezi naučnou a krásnou
literaturou.

Práce

s

elektronickým

katalogem

a

pochopení

údajů

katalogizačního záznamu o knize, orientace v knihovně, nahlédnutí do
webových stránek knihovny.
6. třída ZŠ

Najdi si sám – práce se slovníky a encyklopediemi ve studovně a příruční
knihovničce v dětském oddělení; zadání miniprojektu – skupinová práce.
Vyhledávání v naučné literatuře s pomocí elektronického katalogu. Představení
literární produkce pro věk 11 - 15 let (celkový přehled, tematicko-jmenné
třídění).
Mentální mapování – seznámení s druhy mentálních map, jejich tvorbou a
praktickým využitím.

8. třída ZŠ

Dějiny knihy a písma - vývoj písma, knihy, knihoven. Doplněno četbou knih.
Informace  dezinformace - lekce zabývající se pojmem informace a
dezinformace, pojmem fáma a ověřováním informací. Žáci pracují ve
skupinkách, porovnávají články v tisku, analyzují je a tvoří titulky do novin.

1. ročník SŚ Informační zdroje dnes - seznámení s historií sedlčanské knihovny, zaměření
na typy knihoven, on-line katalogy, souborné katalogy, databáze, primární,
sekundární a terciární zdroje.
Informační etika – v lekci se studenti seznamují se zásadami citační etiky,
s etickými kodexy, s ochranou osobních údajů. Součástí lekce je i projekce
filmu o bezpečném seznamování uživatelů po internetu pod názvem „Seznam
se bezpečně“.
Přestože výčet lekcí informačního vzdělávání není uveden celý, je zřejmé, že knihovna
nabízí školám opravdu zajímavé a různorodé aktivity. Jelikož knihovna působí v malém městě
a navštěvuje ji jen malý počet škol, může se jednotlivým školám věnovat intenzivněji, zaměřit
své služby konkrétněji a může zvolit osobnější přístup. Přínosné se jeví to, že žáci projdou
postupně všemi na sebe navazujícími lekcemi. Na velmi dobré úrovni je také originalita a
aktuálnost lekcí jako např. Mentální mapování, Informace a dezinformace nebo zajímavou
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velice prospěšnou a cílenou lekci pro střední školy Informační etika, jejíž součástí je
promítnutí instruktážního filmu.
Všechny zde uvedené vzdělávací aktivity knihoven jsou zcela jistě zdárnou ukázkou toho,
jak by lekce informačního vzdělávání mohly vypadat ve všech veřejných knihovnách.
Zdaleka ne všechny knihovny se do vytváření a provozování aktivit zvyšujících informační
gramotnost uživatelů zapojují, a pokud ano, tak na velmi rozdílné úrovni. Pro úspěšnou
realizaci aktivit tohoto druhu není ani tak rozhodující, zda se jedná o knihovnu malou či
velkou, městskou, krajskou, vědeckou či jinou, ale jde spíše o to, jak kvalitním a vzdělaným
personálním obsazením daná knihovna disponuje. Bohužel kvalita a vzdělanost zaměstnanců
v jednotlivých knihovnách se velmi různí. Samozřejmě samotná pracovní náplň knihovníků je
širšího zaměření (péče o knihovní fond, péče o chod knihovny, výpůjční protokol…) a často
jim nezbývá časový prostor pro vytváření a realizaci vzdělávacích aktivit. S tím souvisí také
nízký počet knihovníků v některých knihovnách. Prostorové podmínky mnohých knihoven
jsou pro realizování těchto vzdělávacích programů často nevyhovující. Další demotivující
skutečností pro knihovnické pracovníky je jejich nízké platové ohodnocení.
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9 DOTAZNÍKOVÝ PRŮZKUM
INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH Z POHLEDU PEDAGOGŮ ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
9.1 Cíle průzkumu a technika sběru dat
Hlavním smyslem praktické části práce bylo zjistit, jaký vliv mají veřejné knihovny na
rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol. Za tímto účelem byl
proveden kvantitativní dotazníkový průzkum. Současná situace v oblasti informačního
vzdělávání nabízeného ve veřejných knihovnách byla zmapována prostřednictvím
respondentů z řad pedagogů základních a středních škol. V dotazníku bylo ověřováno tvrzení,
že nabídka knihoven v oblasti informačního vzdělávání má v současnosti vzrůstající tendenci.
Dále bylo ověřováno tvrzení, že pedagogové základních a středních škol mají o tyto aktivity
zájem a přivítali by rozšíření spolupráce s veřejnými knihovnami zaměřené na programy
podporující rozvíjení informační gramotnosti žáků.
Osloveni byli respondenti z řad pedagogů základních i středních škol. Výběr škol byl
náhodný se snahou o stejnoměrné zastoupení všech krajů České republiky. U středních škol
byla oslovena gymnázia a ostatní střední školy v poměru 1 : 1. Celkem bylo osloveno
60 pedagogů základních škol a 60 pedagogů středních škol. Všichni dotázaní vyučují český
jazyk a literaturu.
Průzkum probíhal v období od prosince 2012 do ledna 2013, byl realizován pomocí
elektronického dotazníku, jenž byl rozeslán elektronickou poštou. Obsahoval krátký úvod s
prosbou o jeho vyplnění a byl anonymní. Základním i středním školám byl rozeslán stejný
dotazník, ale pro odlišení a snazší vyhodnocení odpovědí byla první otázka, zda se jedná o
pedagoga základní nebo střední školy, jasně rozlišující. Samotný dotazník obsahoval celkem
12 otázek. Z toho 10 otázek mělo předdefinované odpovědi a současně možnost vlastního
vyjádření, 1 otázka jen předdefinované odpovědi a 1 otázka měla možnost pouze otevřené
odpovědi. Textová podoba dotazníku je uvedena v příloze.
Na dotazník rozeslaný učitelům základních škol odpovědělo 47 respondentů, tj. 78 %.
Na dotazník určený pedagogům středních škol odpovědělo 22 respondentů, tj. 37 %.

35

9.2 Analýza získaných údajů
Otázka č. 1: Dostávají se k vám informace o aktuálních nabídkách knihovnických lekcí a
aktivit veřejných knihoven pro základní či střední školy?
Otázka má zjistit, zda jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol vůbec
informováni o knihovnických lekcích pořádaných ve veřejných knihovnách.
Graf č. 1a)
ZŠ:

13%
47%
21%

ano, pravidelně
ano, ale nepravidelně
zřídka

19%

ne

ZŠ: Z grafu vyplývá, že k 47 % osloveným respondentům tyto informace přicházejí
pravidelně, k 19 % se dostávají informace nepravidelně, k 21 % zřídka a 13 % respondentů
není informováno vůbec.
Graf č. 1b)
SŠ:
14%
41%
36%
9%
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ano, ale nepravidelně
zřídka
ne

SŠ: Z grafu je patrné, že pravidelně je informováno o knihovnických aktivitách 41 %
středoškolských pedagogů, 9 % je informováno nepravidelně, 36 % pedagogů je informováno
zřídka a 14 % respondentů informováno není.
Z porovnání výsledů základních a středních škol vyplynulo, že pedagogové jsou z velké části
informováni o knihovnických aktivitách, z toho učitelé základních škol jsou informováni
pravidelněji.
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Otázka č. 2: Pokud jste informováni o aktivitách knihovny, upřesněte, jakým způsobem se
o nabídce dozvídáte:
Otázka zjišťuje, jakou cestou přicházejí k pedagogickým
o nabízených knihovnických lekcích a aktivitách.
Graf č. 2a)
ZŠ:
tištěný leták, katalog

pracovníkům

informace

15%

e-mailem

28%

webové stránky knihovny
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8%

od knihovníka

11%

jiné

13%

ZŠ: Nejvíce, tedy 28 % pedagogů se tyto informace dozvídá e-mailem, následně 25%
respondentů tak, že aktivně sledují webové stránky knihovny. 15 % pedagogů informace
získává prostřednictvím tištěného letáku nebo nabídkového katalogu knihovny, 8 % se
informace dozvídá od vedení školy a 11 % od samotného knihovníka. 13 % označilo odpověď
„jiné“- cituji odpovědi: - „nástěnka knihovny“, „vývěsná tabule ve městě“, „přímo
v knihovně“, „sama je vyhledávám“.
Graf č. 2b)
SŠ:
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SŠ: O knihovnických lekcích se dozvídá 45 % respondentů prostřednictvím tištěného letáku
nebo nabídkového katalogu knihovny, 41 % e-mailem, 9 % pedagogů od knihovníka, 5 %
pedagogů získává informace sledováním webových stránek a žádný z respondentů neoznačil
odpověď- od vedení školy.
Z výsledku otázky č. 2 vyplynulo, že učitelé základních škol se informace o nabídkách
knihoven dozvídají nejčastěji prostřednictvím e- mailu a sledováním webových stránek
knihoven. Učitelé středních škol se k těmto informacím dostávají prostřednictvím tištěných
letáků, nabídkových katalogů a z e-mailu.
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Otázka č. 3: Jaký způsob informování o nabídkách by Vám nejvíce vyhovoval?
Cílem otázky je zjistit jaký způsob informování o nabídkách knihoven by pedagogové nejvíce
přivítali.
Graf č. 3a)
ZŠ:

tištěný leták, katalog
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e-mailem
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webové stránky knihovny
od vedení školy

4%
0%

od knihovníka
jiné

6%
2%

ZŠ: Nejvíce pedagogů - 76 % považuje za nejvhodnější způsob informování e-mail. 12 %
respondentů označilo za nejvhodnější způsob tištěný leták či nabídkový katalog knihovny a
dozvědět se tyto informace přímo od knihovníka by přivítalo 6 % pedagogů. 2 % odpověděla
„jiné“- cituji: „nástěnka knihovny“. Možnost - získání informací od vedení školy nikdo
nezvolil.
Graf č. 3b)
SŠ:
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SŠ: Také většina SŠ pedagogů 73 % považuje e-mail za nejvhodnější formu informování o
knihovnických lekcích. 23 % respondentů by upřednostnilo cestu získávání informací
prostřednictvím tištěného letáku či nabídkového katalogu knihovny. 4 % pedagogů za
nejvhodnější způsob označilo dozvědět se informace přímo od knihovníka a varianty – od
vedení školy a sledováním webových stránek knihovny nebyly zvoleny ani 1x.
Obě skupiny respondentů považují za nejvhodnější způsob informování o nabídkách
knihovnických aktivit - e-mail. Jako druhou nejčastější možnost zvolily tištěný leták, katalog.
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Otázka č. 4: Využíváte v rámci výuky lekce informačního vzdělávání či tematické besedy v
knihovně?
Otázka zjišťuje, zda pedagogové využívají, nebo nevyužívají lekcí informačního vzdělávání
v rámci výuky a pokud ano, tak v jaké míře.
Graf č. 4a) -ZŠ:
9%

38%

53%

ano, často
ano, ale zřídka
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ZŠ: Z grafu je patrné, že nejvíce respondentů 53 % odpovědělo „ano, ale zřídka“, dále 38 %
odpovědělo „ano, často“. 9 % pedagogů základních škol lekce informačního vzdělávání
nabízené veřejnými knihovnami do školní výuky nezařazují.
Graf č. 4b) -SŠ:
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SŠ: V rámci výuky využívá těchto knihovnických lekcí 86 % středoškolských pedagogů, ale
jen zřídka. Tyto aktivity nevyužívá 14 % oslovených respondentů a nikdo neodpověděl, že by
využíval lekce informačního vzdělávání často.
Nejvíce respondentů obou skupin se vyjádřilo, že ve své výuce lekce informačního vzdělávání
nabízené knihovnami - využívají, ale zřídka. Někteří učitelé základních škol docházejí se
svými žáky do knihovny často. Naopak pedagogové středních škol se svými žáky často do
knihoven nechodí.
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Podotázka otázky č. 4: Pokud jste odpověděli v předchozí otázce: (ano, často) napište
prosím kolikrát za školní rok:
Podotázka zjišťuje četnost využívání aktivit zaměřených na informační vzdělávání škol.
Odpověděli na ni i respondenti, kteří označili v otázce č. 4 i jinou odpověď než „ano, často“.
Tuto otázku zodpovědělo 50 % učitelů základních škol a pouze 14 % respondentů středních
škol.
ZŠ - odpověděli:
Tabulka č. 1:
Četnost návštěv
za školní rok
1x
2x
3x
4x
5x
6x
8x
9x
10x
12x
SŠ - odpověděli:

%
20
13
10
17
7
17
3
3
3
7

1x za rok – 2 respondenti
2x za rok – 1 respondent

Z tabulky vyplývá, že nejvíce základních škol navštěvuje knihovny pouze 1x za rok (20 %).
Dále následovala odpověď 6x a 4x za rok (17 %). Poté 2x za rok (13 %) a 3x za rok (10 %).
Učitelů, kteří navštěvují se svými žáky knihovnické lekce 12x za rok bylo 7 %.
Odpovědi respondentů středních škol jsou u této podotázky pouze vypsány z důvodu nízkého
počtu odpovědí.
Otázka č. 5: Pokud nevyužíváte nabídky těchto aktivit, uveďte prosím důvod:
ZŠ: Odpovědělo 6 učitelů základních škol:
- 4x „přesun s žáky do knihovny je náročný, knihovna je špatně dostupná“
- 1x „časová náročnost“
- 1x „neznám akce“
SŠ: Odpověděli 2 pedagogové středních škol:
-

2x knihovna žádné knihovnické lekce pro studenty nenabízí
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Otázka č. 6: Pokud se zúčastňujete těchto aktivit, jejich kvalita je na úrovni:
Tato otázka zjišťuje úroveň lekcí informačního vzdělávání a besed z pohledu pedagogů, kteří
se knihovnických aktivit zúčastňují:
Graf č. 6a)
ZŠ:
vysoké: korespondují
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ZŠ: Úroveň lekcí považuje 50 % pedagogů základních škol za dobrou: korespondují se
školními osnovami, ale nejsou rozšířením výuky, 46 % pedagogů označilo úroveň lekcí
informačního vzdělávání a besed dokonce za vysokou: korespondují se školními osnovami a
jsou doplněním a rozšířením výuky, naopak 4 % respondentů vidí kvalitu lekcí na nízké
úrovni.
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SŠ: Celkem 52 % pedagogů středních škol považuje úroveň lekcí za dobrou: korespondují se
školními osnovami, ale nejsou rozšířením výuky. Úroveň lekcí informačního vzdělávání a
besed považuje za vysokou 39 % pedagogů: korespondují se školními osnovami a jsou
doplněním a rozšířením výuky, naopak 9 % respondentů považuje kvalitu lekcí jako nízkou.
Nejvíce respondentů obou skupin považuje kvalitu vzdělávacích lekcí za dobrou. Lekce
korespondují se školními osnovami, ale nejsou rozšířením výuky. Druhá největší část
respondentů obou skupin hodnotí kvalitu těchto lekcí jako vysokou. Lekce nejen korespondují
se školními osnovami, ale výuku i doplňují a rozšiřují. Vzdělávací lekce knihoven na nízké
úrovni vidí nejnižší procento respondentů.
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Otázka č. 7: Vzdělávací aktivity v knihovně jsou převážně vedeny výukovými metodami:
Cílem této otázky je zjistit, převažující metody uplatňované knihovnickými pracovníky při
jejich vzdělávacích lekcích.
Graf č. 7a) - ZŠ:
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ZŠ: Podle 49 % učitelů základních škol jsou vzdělávací aktivity ve veřejných knihovnách
vedeny převážně aktivizujícími výukovými metodami. 32 % učitelů odpovědělo, že metodami
klasickými a 19 % respondentů označilo metody komplexní.
Graf č. 7b) - SŠ:
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SŠ: Podle 50 % pedagogů středních škol knihovníci používají, při vzdělávacích lekcích,
převážně klasické výukové metody. 36 % učitelů odpovědělo, že knihovníci uplatňují
především metody aktivizující a 14 % respondentů označilo, že metody komplexní.
U této otázky byly zaznamenány rozdíly v odpovědích jednotlivých skupin pedagogů. Podle
učitelů základních škol jsou vzdělávací aktivity v knihovnách vedeny převážně metodami
aktivizujícími (diskuse, metody heuristické, řešení problémů…). Podle pedagogů středních
škol převažují v knihovnických vzdělávacích aktivitách metody klasické (vysvětlování,
přednáška, popis).
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Otázka č. 8: Myslíte si, že tyto aktivity knihoven pomáhají zvyšovat informační gramotnost
žáků a studentů?
Otázka zjišťuje, zda pedagogové základních a středních škol považují vzdělávací aktivity
knihoven za prostředek ke zvyšování informační gramotnosti žáků a studentů.
Graf č. 8a) - ZŠ:
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ZŠ: Z grafu vyplynulo, že 55 % pedagogů základních škol si myslí, že vzdělávací aktivity ve
veřejných knihovnách pomáhají zvyšovat informační gramotnost žáků. 39 % učitelů si myslí,
že spíše ano a 4 % učitelů zastává názor, že spíše ne. Odpověď „ne“ nezatrhl žádný
respondent.
Graf č. 8b) - SŠ:
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SŠ: Z výsledků otázky vyplynulo, že 46 % pedagogů základních škol si myslí, že vzdělávací
aktivity ve veřejných knihovnách pomáhají zvyšovat informační gramotnost žáků. 36 %
učitelů si myslí, že spíše ano a 18 % učitelů zastává názor, že spíše ne. Odpověď „ne“
neoznačil žádný respondent.
U respondentů obou skupin převažuje přesvědčení, že knihovny pomáhají zvyšovat
informační gramotnost žáků a studentů.
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Otázka č. 9: Pokládáte knihovníky ve Vaší knihovně za adekvátně vzdělané pro vedení těchto
vzdělávacích programů?
Otázka zjišťuje, zda pedagogové pokládají knihovníky za kompetentní osoby s odpovídajícím
vzděláním vhodným pro vedení těchto informačních vzdělávacích aktivit.

Graf č. 9a) - ZŠ:
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ZŠ: Učitelé základních škol v 38 % považují knihovníky za adekvátně vzdělané pro vedení
těchto vzdělávacích programů, 47 % respondentů na tuto otázku odpovědělo spíše ano, 11 %
spíše ne a 4 % učitelů pokládá knihovníky za nedostatečně vzdělané pro tyto vzdělávací
aktivity.
Graf č. 9b) - SŠ:
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SŠ: Z grafu je patrné, že pedagogové středních škol v 44 % považují knihovníky za přiměřeně
vzdělané pro tuto vzdělávací činnost, 35 % respondentů odpovědělo spíše ano, 17 % spíše ne
a 4 % nepovažuje knihovníky za adekvátně vzdělané.
Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že nejvíce respondentů základních škol pokládá
knihovníky za „spíše“ vzdělané. Nejvíce respondentů středních škol knihovníky považuje za
adekvátně vzdělané –(odpověď „ano“).
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Otázka č. 10: V současné době nabídka vzdělávacích programů zaměřených na informační
gramotnost ze strany veřejných knihoven:
Otázka zjišťuje, zda nabídka informačních lekcí veřejných knihoven, které jsou zaměřeny na
zvyšování informační gramotnosti, má vzrůstající, stagnující nebo klesající tendenci.
Graf č. 10a) - ZŠ:
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ZŠ: Z grafu je patrné, že 45 % učitelů základních škol považuje současnou nabídku
informačních lekcí knihoven za vzrůstající, 30 % za stagnující a 2 % za klesající. Odpověď
„nevím“, vyplnilo 23 % respondentů.

Graf č. 10b) - SŠ:
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SŠ: Z grafu je patrné, že největší část středoškolských učitelů 40 % se domnívá, že nabídka
těchto programů stagnuje. 26 % respondentů se vyjádřilo, že nabídka dokonce klesá. Za
vzrůstající považuje nabídku knihoven 26 % a 8 % označilo odpověď „ nevím“.
Z výsledných odpovědí respondentů vyplynuly odlišné závěry. Zatímco největší část učitelů
základních škol pokládá nabídku vzdělávacích programů v knihovnách za vzrůstající, největší
část pedagogů středních škol vidí tuto nabídku knihoven jako stagnující.
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Otázka č. 11: Přivítali byste další rozšíření spolupráce s knihovnami v této oblasti?
Otázka se zaměřuje na spolupráci škol a knihoven v oblasti informačního vzdělávání a má
zjistit zájem či nezájem pedagogů o rozšíření této spolupráce.
Graf č. 11a) - ZŠ:
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ZŠ: Učitelé by z velké části 91 % uvítali další rozšíření spolupráce a 9 % učitelů nemá o další
rozšíření spolupráce zájem.

Graf č. 11b) - SŠ:
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SŠ: Pedagogové středních škol by v 82 % uvítali další rozšíření spolupráce s knihovnami a 14
% respondentů nemá o rozšíření spolupráce zájem. Jeden respondent odpověděl „dosavadní
vyhovuje“.
Z grafů je jasně zřetelné, že většina pedagogů základních i středních škol má zájem o další
rozvíjení spolupráce s knihovnami v oblasti informačního vzdělávání.
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Otázka č. 12: Máte-li nějaké připomínky či návrhy na zlepšení spolupráce mezi školou a
knihovnou, ohledně informačního vzdělávání, napište je prosím zde:
Forma této otázky byla otevřená a odpovědělo na ni 7 učitelů základních škol. Střední školy
se k tomuto bodu nevyjádřily.
Cituji odpovědi základních škol:
„vzdělávací programy přímo do škol, besedy ve školách, lepší propagace nových knih,
uspořádání např. burzy knih“
„Často se stává, že knihovnu vede neknihovník. Pak je velmi těžké vést jakýkoli vzdělávací
program.“
„Máme nyní velké štěstí na úžasné knihovnice. Jsou to osobnosti, které umí s dětmi pracovat,
děti se rády do knihovny vracejí.“
„Nevím, každopádně na předešlém pracovišti jsem spolupracovala s knihovnou úžeji.“
„Prostory pobočky naší knihovny jsou velice stísněné, hlavní knihovna je zase daleko.
Vzdělání knihovníků mi připadá chabé.“
„Uvítala bych ještě větší nabídku forem práce ze strany knihovnice - aktuální besedy, soutěže
apod. dle zájmu dětí.“
„Zdá se mi, že knihovna obvykle nabízí kvalitní programy pro děti prvního stupně, ale pro
druhý stupeň nikoli. Knihovna by se měla více otevřít požadavkům školy, měla by být
partnerem školy.“
Tyto odpovědi respondentů základních škol upozornily především na to, jak důležitou roli
hraje kvalitní lidský faktor - osobnost a vzdělanost samotného knihovníka. Jedna odpověď
ukázala na nedostatečné zaměření knihovnických programů pro žáky druhého stupně
základních škol.

9.3 Výsledky průzkumu
Hlavním účelem dotazníkového průzkumu bylo zjistit, jak veřejné knihovny ovlivňují
rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol. Cílovou skupinou byli
pedagogové základních a středních škol.
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Vyplnit dotazník a ochotu zabývat se oblastí informačního vzdělávání projevili především
učitelé ze základních škol (78 %). Méně se do průzkumu zapojili pedagogové ze středních
škol (37 %).
Z výsledků průzkumu bylo zjištěno, že velká část pedagogů, (jak učitelů základních škol,
tak středních škol) se domnívá, že vzdělávací aktivity ve veřejných knihovnách pomáhají
zvyšovat informační gramotnost žáků a studentů. Názor, že tyto aktivity „spíše nemají“ vliv
na rozvoj informační gramotnosti žáků, vyslovila menší část (18 %) učitelů středních škol a
pouze nepatrná část (4 % vliv) učitelů základních škol. Ani jeden z respondentů se
nedomnívá, že by tyto aktivity neměly žádný vliv.
Z odpovědí pedagogů obou stupňů škol týkajících se kvality informačního vzdělávání
v knihovnách vyplynuly velmi podobné závěry. Kvalita lekcí je převážně hodnocena jako
dobrá. Velké procento respondentů obou skupin hodnotilo kvalitu dokonce jako vysokou (ZŠ
- 43 %, SŠ – 39 %).
Tvrzení, že současná nabídka knihoven v oblasti informačního vzdělávání má vzrůstající
tendenci, se potvrdilo jen u základních škol. U respondentů středních škol toto tvrzení
potvrzeno nebylo. Pedagogové středních škol se spíše domnívají, že tato nabídka stagnuje.
Problém v oblasti informačního vzdělávání se ukázal v četnosti lekcí. Základní i střední školy
sice ve velké většině využívají těchto vzdělávacích aktivit v rámci výuky, ale pouze „zřídka“.
Odpověď „často“ se u základních škol objevila v 38 %, u středních škol se nevyskytla ani
jednou.
Obě skupiny pedagogů mají zájem o další rozšíření spolupráce s knihovnami v oblasti
vzdělávání zaměřeného na rozvoj informační gramotnosti (ZŠ - 91%, SŠ – 82 %).

9.4 Shrnutí průzkumu
Prostřednictvím dotazníkového průzkumu bylo zjištěno, že pedagogové považují veřejné
knihovny za instituce, které mají kladný vliv na rozvoj informační gramotnosti žáků
základních a středních škol. Kvalita informačního vzdělávání pro základní a střední školy
nabízeného knihovnami je považována za dobrou. Podle zpracovaných výsledků má většina
učitelů základních i středních škol zájem o další rozšíření spolupráce s knihovnami v této
oblasti. Co se týká uplatňovaných metod, z dotazníku vyplynulo, že různé věkové kategorie
potřebují odpovídající metody výuky a to je nutné při práci s dětmi a studenty zohlednit.
Dotazník také ukázal, že při získávání informací o nabídkách knihoven pedagogové zaujímají
převážně pasivní postoj a čekají, zda je osloví samotná knihovna. Z průzkumu dále vyplynul
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fakt, že knihovnické aktivity v informačním vzdělávání jsou z velké části směřovány na žáky
základních škol. Zaměření programů na studenty středních škol se ukázalo jako nedostatečné.
Pro další rozvoj spolupráce mezi školou a knihovnou je podle výsledků průzkumu nutné, aby
knihovny disponovaly kvalitními a vzdělanými odborníky – osobnostmi, vykonávajícími svou
práci s nadšením.
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10 ZÁVĚR
Informační vzdělávání vedoucí k dosažení dobré informační gramotnosti by mělo postupně
procházet celým vzdělávacím vývojem jedince. A to od jeho počátku přes všechny stupně
vzdělávání, dále pak prostupovat i jeho následným životem. V procesu informačního
vzdělávání žáků a studentů hlavní podíl aktivity náleží základním a středním školám. Práce se
zaměřila na veřejné knihovny a otázku, zda mohou tyto instituce sehrát podpůrnou, avšak
důležitou roli.
Za účelem zjištění, jaký vliv mají veřejné knihovny na rozvoj informační gramotnosti žáků
základních a středních škol, jsem provedla dotazníkový průzkum, který byl určen pedagogům
základních a středních škol. Z výsledků dotazníku vyplynulo, že převážná část obou
dotázaných skupin pedagogů se domnívá, že lekce informačního vzdělávání nabízené
veřejnými knihovnami mají kladný vliv na rozvoj informační gramotnosti žáků a studentů, a
tedy jejich informační gramotnost pomáhají zvyšovat. Pedagogové považují kvalitu těchto
aktivit knihoven za dobrou. Aby tyto aktivity byly opravdovým přínosem, je nutná dobrá
komunikace a úzká spolupráce mezi knihovnou a školou. Teprve na základě této spolupráce
může dojít k přesnějšímu zaměření informačních lekcí a jejich přizpůsobení jednotlivým
věkovým kategoriím a především potřebám pedagogů. Podle výsledků dotazníku mají učitelé
základních i středních škol zájem o další prohlubování spolupráce s knihovnami v této oblasti.
Významnou roli hraje také osobnost knihovníka, jeho vzdělanost a odbornost.
V praktické části bakalářské práce byly uvedeny konkrétní příklady veřejných knihoven,
které se dlouhodobě věnují informačnímu vzdělávání a snaží se rozvíjet informační
gramotnost dětí a mládeže. Knihovny nabízejí široké spektrum lekcí zaměřených nejen na
seznámení s knihovnou a jejími službami, ale také na vyhledávání v katalozích, práci
s informačními prameny, dovednost práce s ICT, správnou citaci zdrojů apod. Je důležité, aby
tyto lekce byly pečlivě propracované a aby byly pro konkrétní náplň lekcí použity vhodné
metody výuky. Při dodržení uvedených podmínek mohou lekce ve veřejných knihovnách
opravdu přispívat k rozvoji informační gramotnosti. Podle výsledku průzkumu na základních
školách se nabídka knihoven v oblasti informačního vzdělávání žáků rozšiřuje. Dle šetření
mezi pedagogy středních škol nabídka knihoven v oblasti informačního vzdělávání studentů
stagnuje.
Pro rychlejší šíření aktivit informačního vzdělávání do všech veřejných knihoven by bylo
vhodné, aby došlo k vytvoření jednotné koncepce informačního vzdělávání pro tyto instituce.
Ucelená koncepce by mohla přispět i k větší systematičnosti, přehlednosti a kvalitativnímu
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posunu informačního vzdělávání poskytovaného ve veřejných knihovnách. Základem a
inspirací pro vytvoření takového systému by se mohly stát nejen úspěšné aktivity knihoven
uvedené v této bakalářské práci, ale i programy a zkušenosti dalších knihoven a profesních
sdružení činných v této oblasti.
Aby mohl být vliv veřejných knihoven na rozvoj informační gramotnosti dětí a mládeže
větší, je nutné problematiku informační gramotnosti více řešit na úrovni veřejné politiky. Je
potřebná nejen úzká spolupráce škol a knihoven, ale i spolupráce širší a to mezi těmito
subjekty – příslušnými ministerstvy, vzdělávacími institucemi, knihovnami a dalšími
profesními sdruženími a organizacemi. Informační vzdělávání uskutečňované ve veřejných
knihovnách by se tak mohlo stát významným přínosem pro společnost a pro samotné
knihovny možnou cestou při jejich směřování do budoucnosti.
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12 RESUMÉ
This bachelor's thesis is concerned with the issues of information literacy in public
libraries, namely with the influence of public libraries on the development of information
literacy in students of primary and secondary schools. The thesis is divided in two parts, the
theoretical one and the practical one. The theoretical part focuses on mapping of development
of the concept of information literacy as such, on the definition of this concept, its
classification and its inclusion in the information policy of the state. Too, the theoretical part
mentions work with information in schools according to the Framework Educational Program.
Further, it outlines the role of libraries in the information society and follows up on the
information education in libraries. The practical part of the thesis gives concrete examples of
successful information education of primary and secondary school students in selected
libraries and it refers to activities of professional associations and organizations. The crucial
part of this work is represented by a questionnaire survey, whose main aim it was to find out
what influence have public libraries on development of information literacy in primary and
secondary school students, seen from point of view of primary and secondary school teachers.
It maps the current situation and the offerings of public libraries in the area of information
education and it concentrates on the cooperation between schools and libraries.

Keywords:
information literacy, information society, information education, information literacy, public
libraries, primary school, secondary school
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13 PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Přehled zkratek

Zkratka
ACRL
ALA
AV ČR
ČR
EU
ICT
IFLA
IALS
IVIG
IVU
KDK
KŠK
RVP
RVP G
RVP ZV
SDRUK
SIALS
SKIP
SŠ
ŠVP
TDKIV
UNESCO
ZŠ

Význam zkratky
Sdružení univerzitních a vědeckých knihoven
American Library Association - Asociace amerických knihoven
Akademie věd České republiky
Česká republika
Evropská unie
informační a komunikační technologie
Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí
International Association of Law Schools
Odborná komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost
Informační vzdělávání uživatelů veřejných knihoven
Klub dětských knihoven
Klub školních knihoven
Rámcový vzdělávací program
Rámcový vzdělávací program pro gymnázia
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání
Sdružení knihoven ČR
Second International Adult Literacy Study
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
střední škola
Školní vzdělávací program
Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy
Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu
základní škola
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Příloha č. 2: Dotazník informační gramotnost

Informační gramotnost
Vážení pedagogové, jmenuji se Jitka Svitáková a jsem studentkou Západočeské univerzity v Plzni. Studuji
filozofickou fakultu, obor Humanistika. Ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku, který se
týká informačního vzdělávání žáků základních a středních škol ve veřejných knihovnách. Výsledná data z
tohoto anonymního dotazníku budou součástí mé bakalářské práce. Téma práce je Vliv veřejných knihoven
na rozvoj informační gramotnosti žáků základních a středních škol. Předem Vám děkuji za jeho vyplnění.
Vámi vybranou odpověď v dotazníku prosím označte, případně vypište.

Jste pedagogem:
základní školy
střední školy
1. Dostávají se k vám informace o aktuálních nabídkách knihovnických lekcí a aktivit veřejných knihoven
pro základní či střední školy?
ano, pravidelně
ano, ale nepravidelně
zřídka
ne
2. Pokud jste informováni o aktivitách knihovny, upřesněte, jakým způsobem se o nabídce dozvídáte:
prostřednictvím tištěného letáku, nabídkového katalogu
e-mailem
sledováním webových stránek knihovny
od vedení školy
od knihovníka
Jiné:
3. Jaký způsob informování o nabídkách by Vám nejvíce vyhovoval? Prosím napište:
prostřednictvím tištěného letáku, nabídkového katalogu
e-mailem
sledováním webových stránek knihovny
od vedení školy
od knihovníka
Jiné:
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4. Využíváte v rámci výuky lekce informačního vzdělávání či tematické besedy v knihovně?
ano, často
ano, ale zřídka
ne

Pokud jste odpověděli v předchozí otázce: (ano, často) napište prosím kolikrát za školní rok.
5. Pokud nevyužíváte nabídky těchto aktivit, uveďte prosím důvod:
knihovna žádné knihovnické lekce pro žáky či studenty nenabízí
přesun s žáky do knihovny je náročný, knihovna je špatně dostupná
vzdělávání je posláním učitelů, ne knihovníků
vedení školy s tím nesouhlasí
Jiné:
6. Pokud se zúčastňujete těchto aktivit, jejich kvalita je na úrovni:
vysoké: korespondují se školními osnovami a jsou doplněním a rozšířením výuky
dobré: korespondují se školními osnovami, ale nejsou rozšířením výuky
nízké
Jiné:
7. Vzdělávací aktivity v knihovně jsou převážně vedeny výukovými metodami:
klasickými ( vysvětlování, přednáška, popis...)
aktivizujícími (diskuse, metody heuristické, řešení problémů…)
komplexními ( práce ve skupinách, kritické myšlení, brainstorming...)
Jiné:
8. Myslíte si, že tyto aktivity knihoven pomáhají zvyšovat informační gramotnost žáků a studentů?
ano
spíše ano
spíše ne
ne
Jiné:
9. Pokládáte knihovníky ve Vaší knihovně za adekvátně vzdělané pro vedení těchto vzdělávacích
programů?
ano
spíše ano
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spíše ne
ne
Jiné:
10. V současné době nabídka vzdělávacích programů zaměřených na informační gramotnost ze strany
veřejných knihoven:
vzrůstá
stagnuje
klesá
nevím
Jiné:
11. Přivítali byste další rozšíření spolupráce s knihovnami v této oblasti?
ano
ne
Jiné:
12. Máte-li nějaké připomínky či návrhy na zlepšení spolupráce mezi školou a knihovnou, ohledně
informačního vzdělávání, napište je prosím zde:

