
        
 
 
Zápis ze schůzky komise IVIG      27.4.2010 
 
Přítomni: L. Bělohoubková, Z. Civínová, E. Dohnálková, M. Dombrovská, J. Hájek, B. 
Jankovská, J. Skůpa, J. Štogr, L. Tichá, I. Trtíková, J. Zikuška 
 
 
Program:  
 
1. Přehled úkolů z minulé schůzky  
2. Nový text dokumentu Jak rozumíme informační gramotnosti 
3. Úpravy na webu komise (aktualizace odkazů, publikace členů) 
4. Seznam doporučené literatury na web - Přečtěte si 
5. Pracovní semináře pro rok 2010 

Zkušenosti s využitím nových technologií v informačním vzdělávání,  
Tvorba přednášek a testů pro e-learning 

6. Seminář IVIG 2010 - 23. září 2010, téma: Nové technologie v informačním vzdělávání? 
7. Různé 
 
 
Výsledky jednání: 
 
 
Komise má novou adresu webových stránek. AKVŠ doporučila zaregistrovat vlastní 
doménu. Nová adresa je: http://www.ivig.cz/ . Je třeba umístit odkaz ze staré stránky. 
Úkol: I. Trtíková 
 
1. přehled úkolů z minulé schůzky 

o J.Štogr informoval o práci týmu pro mediální gramotnost. Ve spolupráci s V. Stůjem, 
Z. Streichsbierovou a A. Markovou provedli kvantitativní analýzu kurzů mediální 
gramotnosti v ČR dostupných na internetu. Většinou nejde o specializované kurzy, ale 
jen téma v obecněji zaměřených kurzech. Ke kvalitativní analýze zatím nebylo dost 
podkladů o obsahu, proto budou analýzu opakovat a doplňovat. Připravili také tabulku 
často citovaných prací o mediální gramotnosti. Pro analýzu kurzů na univerzitách 
požádají o pomoc kolegy knihovníky. Předpokládají uveřejnit článek o mediální 
gramotnosti na podzim. 
Úkol: J. Štogr, V. Stůj, Z. Streichsbierová 

o Pomoc při registraci projektů a dalších akcí českých univerzit v informační 
gramotnosti v databázi InfolitGlobal Resources Directory a databázi ENIL – úkol trvá. 
Úkol: L. Tichá  

 
2. Nový text dokumentu Jak rozumíme informační gramotnosti 

Tým pro definice předložil aktualizovaný text „Jak rozumíme informační gramotnosti“. 
Aktualizovaný text bude vystaven na webu komise v odkazu Dokumenty. 
Úkol: I. Trtíková 

 



3. Úpravy na webu komise (aktualizace odkazů, publikace členů a další) 
o Jsou připraveny aktualizované odkazy a návrh na nové uspořádání zajímavých odkazů. 

Vlastní publikace členů budou vystaveny.  
Úkol: I. Trtíková 

o Poslední chybějící texty pro anglickou verzi 
Úkol: zajistí H. Landová 

o Pomoc při registraci projektů a dalších akcí českých univerzit v informační 
gramotnosti v databázi InfolitGlobal Resources Directory a databázi ENIL – úkol trvá. 

Úkol: L. Tichá  
 
4. Seznam doporučené literatury na web - Přečtěte si 

Seznam doporučené literatury není dokončen Úkol trvá. Zařadí se i bakalářské, diplomové 
a disertační práce. Přehled prací z MU, SU, UK zajistí J. Zikuška (v rámci výuky na MU). 
Úkol: L. Tichá, J. Zikuška  

 
5. Pracovní semináře pro rok 2010 
 
o Zkušenosti s využitím nových technologií v informačním vzdělávání, VŠE, červen 

Je třeba připravit projekt, stanovit termín, zajistit pracovní odpoledne a najít lektora pro 
pracovní odpoledne. Průzkum využití nových technologií k semináři připraví E. 
Dohnálková. 
Úkol: L. B ělohoubková, E. Dohnálková, I. Trtíková, L. Tichá 

o Tvorba přednášek a testů pro e-learning, VUT, říjen/listopad. Návrh na přednášejícího dr. 
Zounka (MU). Pracovní odpoledne (Captivate) povede J. Skůpa. 
Úkol: J. Skůpa, J. Hájek, I. Trtíková, L. Tichá 

 
6. Seminář IVIG 2010 - 23. září 2010 

Téma: Nové technologie v informačním vzdělávání? V programu bude moderovaná 
diskuse a zahraniční host. Je třeba zajistit program, zahraničního hosta a hosty do diskuse. 
Diskusi bude moderovat bude P. Očko (SPRIG). K přípravě semináře IVIG se sejde 
pracovní tým v červnu a  září. V dopoledním programu vystoupí M. Dombrovská, J. 
Štogr. 
Úkol: L. Tichá a další 

 
7. Různé: 
 
o V roce 2010 zopakujeme průzkum informačního vzdělávání na univerzitách v ČR. Je 

třeba prohlédnout, případně doplnit dotazník, připravit termíny a motivační dopis.  
Úkol: Z. Civínová, H. Landová 

 
o O schůzce se nedověděli členové, kteří mají změnu e-mailové adresy. Změny adres do 

konference VYCHOVA musí udělat sám majitel adresy, stejně jako i odhlášení 
z konference. Postup bude zaslán znovu všem, kdo měnili adresy, nebo se chtějí odhlásit. 
Zjistíme, jestli je možné udělat změnu z pozice administrátora.  
Úkol: L. Tichá, I. Trtíková 

 
Termín příští schůzky členů IVIG je předběžně stanoven na červen 2010. 

 
Zapsala: L. Tichá 
16.5.2010 


