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V průběhu roku 2011 byla Komise IVIG aktivní zejména v následujících oblastech: 

 
1) Teoretická a publikační činnost: Členové komise vystupovali na odborných akcích (Národní 

seminář informačního vzdělávání; IVIG 2011; Bibliotheca Academica) a publikovali 

v odborných časopisech (Education for Information; Knihovnický zpravodaj Vysočiny aj.). 

Dále byly zahájeny práce na aktualizaci klíčových dokumentů komise, tj. Standardů a 

Koncepce. Byly vytvořeny pracovní týmy, které na tomto úkolu budou pracovat v průběhu 

roku 2012.  

2) Spolupráce: Velmi dobře se vyvíjí spolupráce s projektem NAKLIV. Zahájena byla 

spolupráce s IVU SDRUK – předsedkyně této sekce V. Peslerová byla hostem panelové 

diskuse na IVIG 2011 a členové Komise IVIG jsou pozváni jako hosté na příští seminář IVU 

(bude se konat v dubnu 2012 v Havl. Brodě). Úspěšná byla i spolupráce na poli 

mezinárodním. Komise IVIG připravila českou verzi dokumentu UNESCO zaměřeného na 

propagaci informační gramotnosti2. L. Tichá je členkou INFuture Conference Standing Board 

of Reviewers. Předsedkyně komise byla přizvána do organizačního výboru evropské 

konference o informační gramotnosti plánované na podzim 2013 v Istanbulu.  

3) Pracovní semináře pro zájemce o informační vzdělávání: V roce 2011 se uskutečnily dva 

pracovní semináře: jeden zaměřený na tvorbu e-learningových materiálů, druhý věnovaný 

problematice citační etiky a citačních manažerů jakožto tématu informačního vzdělávání3.  

Tento model odborných akcí se velmi osvědčil, na semináře byl velmi dobrý ohlas a v jejich 

pořádání budeme tedy pokračovat i v následujících letech.  

V závěru roku se uskutečnil pracovní seminář na téma „Měření dopadu informačního 

vzdělávání na vysokých školách“. Hlavním iniciátorem této akce byl J. Kratochvíl (KUK 

MU) a Komise IVIG seminář organizačně i finančně zaštítila. Jednalo se o úvodní akci pro 

několik pozvaných hostů, která by se měla stát výchozím bodem pro řešení tohoto tématu 

v příštích letech, a to nejen v rámci Komise IVIG.  

4) Seminář IVIG 2011: 9. ročník semináře se uskutečnil 22. září a byl věnován tématu „Nová 

témata v informačním vzdělávání“4. V tomto roce byly pro hodnocení semináře poprvé 

použity evaluační dotazníky, které vyplnila zhruba polovina účastníků.  Všichni respondenti 

v dotaznících uvedli, že se budou chtít příští rok na seminář vrátit. Velmi dobře byly 

hodnoceny i jednotlivé přednášky a úspěch sklidila obě pracovní odpoledne. Připomínky 

z dotazníků využije organizační tým při přípravě dalšího ročníku semináře.  

                                                           
1
 H. Landová převzala předsednictví v Komisi IVIG v únoru 2011. Změna byla ohlášena na VK AKVŠ ČR dne 

24.2.2011.   
2
 Překlad byl zpřístupněn na: http://www.ifla.org/files/information-literacy/publications/infolit-logo-marketing-

manual-cs.pdf  
3
 Prezentace P. Hornochové z tohoto semináře je dostupná na: http://www.ivig.cz/citace_hornochova.pdf 

4
 Informace o semináři a jednotlivé příspěvky jsou dostupné na: http://www.ivig.cz/ivig2011.html 

http://www.ifla.org/files/information-literacy/publications/infolit-logo-marketing-manual-cs.pdf
http://www.ifla.org/files/information-literacy/publications/infolit-logo-marketing-manual-cs.pdf


5) Zahraniční cesta člena komise: V roce 2011 byl vyjíždějícím členem komise Jakub Hájek 

(VUT), který se zúčastnil konference „Information: Interactions and Impact.“5 (červen 2011, 

Aberdeen, Velká Británie).  

6) Propagační aktivity: Pravidelně je aktualizována webová stránka komise – jsou na ní 

zveřejněny všechny zápisy ze schůzek i prezentace ze semináře IVIG. Aktualizovaný je i 

seznam členů a přehled vybraných publikačních aktivit členů.  

 

V Praze, 17. 1. 2012 

 

Zpracovala: Hana Landová, předsedkyně 

                                                           
5
 Cestovní zpráva z cesty je dostupná na: http://www.akvs.cz/pdf/zprava-i3-2011.pdf 


