
 
 
 

 
 

 
 

Zápis ze schůzky komise IVIG AKVŠ 
 
 
Účastníci: Lenka Bělohoubková, Zdena Civínová, Petra Hornochová, Blanka Jankovská, 
Kateřina Kieslingová, Hana Landová, Eva Lesenková, Jan Skůpa, Eva Svobodová, Jakub 
Štogr, Ludmila Tichá, Alena Voláková, Jan Zikuška 
 
Datum konání: 29. dubna 2013 v 11:00 
Místo konání: Praha, Vysoká škola ekonomická, Klub CIKS VŠE 
 
 
Program jednání: 
 

1) Přehled úkolů z minulé schůzky a stav jejích plnění:  

V úvodu schůzky bylo zhodnoceno plnění úkolů ze setkání komise v prosinci 2012. Stav 
jednotlivých úkolů je následující:  

 

Úkol 1: Poslat do konference VYCHOVA shrnutí zkušeností s pre- a posttesty z MU (L. 
Tichá)  
Stav: splněno 
 
Úkol 2: Připravit pracovní seminář „Pretesty a postesty“ (jaro 2013, Brno - VUT) (H. 
Landová, J. Zikuška, L. Tichá, J. Skůpa) 
Stav: splněno 
 
Úkol 3: Zahájení příprav semináře IVIG 2013 (H. Landová + organizační tým) 
Stav: splněno 
 
Úkol 4: Poslat shrnutí výsledků průzkumu do konference VYCHOVA (H. Landová)  
Stav: splněno 
 
Úkol 5: Vytvořit tým na přípravu zahraniční publikace a zahájit práce. (H. Landová, L. 
Tichá) 
Stav: splněno 
 
Úkol 6: Poslat do konference VYCHOVA text klíčové aktivity 3 „Informační vzdělávání“ 
(H. Landová)  



Stav: splněno 
 
Úkol 7: Doladit poslední organizační věci týkající se semináře SMARTBOARD: poslední 
výzva do konference VYSKA a KNIHOVNA, poslat vzor prezenční listiny, zajistit 
pokladní bloky a finanční prostředky na úhradu občerstvení (H. Vorlová, L. Tichá, H. 
Landová) 
Stav: splněno 
 
Úkol č. 8: Pročíst dokumenty „Koncepce“ a „Standardy“ navrhnout změny. Návrh poslat 
do konference VYCHOVA (L. Tichá, H. Landová, M. Dombrovská – Koncepce; M. 
Zizienová, L. Tichá, H. Landová, M. Dombrovská - Standardy)  
Stav: Práce na aktualizaci probíhají.   
Termín: 31.8.2013 
 
Úkol č. 9: Oslovit Centrum pro školní knihovny a zjistit možnosti spolupráce (H. 
Landová) 
Stav: Probíhá.  
Termín: 31. 8. 2013 
 
Úkol č. 10: Zaslat tipy na přednášející na seminář „Mobilní aplikace, tablety a spol. 
v informačním vzdělávání“ (všichni) ¨ 
Stav: Odkládá se na podzim 2013.  
 
Úkol č. 11: Připravit návrh plánu činnosti Komise IVIG na rok 2013 a poslat do 
konference VYCHOVA k připomínkám (H. Landová)  
Stav: splněno 
 
Úkol č. 12: Založit skupinu na FB (J. Zikuška)  
Stav: splněno 
 
Úkol č. 13:  Připravit anotaci příspěvku na ECIL 2013 (H. Landová + zájemci)  
Stav: splněno 
 
Úkol č. 14:  Zajistit vystavení příslušných materiálů na webové stránky komise (H. 
Landová, I. Trtíková)  
Stav: splněno 

 

2) ECIL 2013: prezentace aktivit v oblasti IV z České republiky 

H. Landová členy komise informovala o tom, že příspěvek dokumentující aktivity komise 

IVIG v oblasti IV byl přijat - v podobě „full paper“, bude teď připravován text - pokus o 

publikování ve sborníku „Communications in Computer Science“ (Springer). Pokud by 

příspěvek nebyl přijat, budou vzaty v úvahu připomínky recenzentů, text upraven a 

poslán k publikování do některého ze zahraničních časopisů.  

 



Úkol: Dokončit práce na plném textu příspěvku na ECIL 2013 a poslat do recenzního 

řízení (L. Bělohoubková, H. Landová, L. Tichá)  

Termín: 25. 5. 2013  

3) Pracovní semináře:  

Od prosincové schůzky komise se uskutečnily dva pracovní semináře. Jednalo se o 

„Smartboard“ (prosinec 2012, JU České Budějovice) a „Měření efektivity IV“ (březen 

2013, VUT v Brně).  Oba semináře byly po lektorské i organizační stránce velmi dobře 

připraveny. Seminář v Č. Budějovicích trochu utrpěl nízkou účastí – bylo by jistě dobré 

jej zopakovat v jiném termínu. V tuto chvíli jsou plánované další dva pracovní semináře. 

Jedná se o následující témata:  

 Mobilní aplikace v informačním vzdělávání (místo konání: Brno, termín: 

listopad/prosinec 2013)  

 Kreativní techniky informačního vzdělávání (místo konání Praha / Pardubice, 

termín: leden/únor 2014) 

 

Úkol: Práce na přípravách pracovních seminářů: upřesnění termínu a místa konání, 

zajištění lektorů, techniky a dalších organizačních záležitostí (L. Bělohoubková, H. 

Landová + další členové komise v závislosti na místě konání) 

Termín: 1. 10. 2013 (upřesnění tématu, termínu a místa konání a oslovení lektorů + 

propagace 

 

4) AKVŠ: změna ve vedení asociace a zástupci komise IVIG  

H. Landová informovala členy komise o změnách ve vedení AKVŠ. 28. 2. 2013 byl 

zvolen nový výkonný výbor – jeho předsedkyní se stala PhDr. Marta Machytková 

(ČVUT), místopředsedkyní pak Hana Landová (ČZU). Dále byla do VV AKVŠ zvolena i 

další členka komise – Blanka Jankovská (UPa). H. Landová se rozhodla za této situace 

rezignovat na pozici předsedkyně komise IVIG. Z tohoto důvodu je třeba učinit zvolit 

nového předsedu či předsedkyni.  

 

5) Změna vedení komise: volba nového předsedy  

Již vzápětí po termínu konání Výroční konference AKVŠ, kde byl zvolen nový VV, 

oslovila H. Landová členy komise, aby navrhli kandidáty na pozici předsedy komise 

IVIG. Většina nominací směřovala k osobě Lenky Bělohoubkové, nevrženy byly i 

kolegyně Ludmila tichá a Marta Zizienová. Poslední dvě jmenované ale nominaci 



nepřijaly. Na schůzce komise poté proběhlo oficiální potvrzení nové předsedkyně formou 

veřejného hlasování. Ze 13 přítomných bylo 12 pro, 0 proti a 1 se zdržel hlasování. 

Zároveň 3 členové komise, kteří se předem z účasti na schůzce omluvili, projevili přání, 

aby předsedkyní komise byla potvrzena Lenka Bělohoubková. Předsedkyní Odborné 

komise IVIG byla tedy zvolena Ing. Lenka Bělohoubková (CIKS VŠE). Tuto volbu 

vzápětí potvrdil i Výkonný výbor AKVŠ.  

 

Úkol: Aktualizace údajů na webových stránkách komise (I. Trtíková, H. Landová)  

Termín: 30. 5. 2013  

 

Úkol: Zajistit předání agendy vedení komise IVIG (H. Landová, L. Bělohoubková)  

Termín: 30. 5. 2013 

 

6) Odborný seminář IVIG 2013: zahájení příprav 

Na schůzce komise bylo domluveno, že letošní 11 odborný seminář nebude mít jedno 

stěžejní téma, ale bude to seminář průřezový. Nikoliv čistě bilanční, ale na témata 

probíraná na předchozích seminářích se podívá i z pohledu kam se za ty roky od jejich 

odpřednášení posunula. Nebude pozván zahraniční host a i formát bude poněkud jiný 

– místo přednáškového dopoledne a pracovního odpoledne bude cca 5-6 bloků/témat, 

která se po upřesnění obsahu a přednášejících budou od sebe lišit právě i formou – 

může jít o sadu přednášek, případovou studii, panelovou diskusi přednášejících i 

účastníků…. jediné omezení bude čas určený pro jednotlivé bloky. 

Každý blok by měl mít svého hlavního řečníka/organizátora + skupinu zájemců o 

téma, kteří se na jeho obsahu budou podílet ať už nápady nebo dílčími příspěvky  - 

pokud bude mít někdo zájem podílet se na všech blocích, je to možné 

Zatím byla navržena tato nosná témata vybraná z předchozích let: 

e-learning, lektorské dovednosti knihovníků, plagiátorství, spolupráce s vyučujícími, 

hodnocení efektivnosti výuky a testování znalostí, nové trendy v technologiích, teorie 

IG - koncepce a modely 

Při hledání vhodného oficiálního názvu a podnázvu pro letošní IVIG padly tyto 

návrhy: 

IVIG 2013 pojedenácté: včera, dnes a zítra aneb ještě tu budem 

IVIG 2013: retrospektivy a perspektivy 

IVIG 2013: Restart (nebo Escape?) 



Pro kolaborativní přípravnou práci všech členů komise bude vyzkoušen systém Active 

Collab, kde je možné sdílet nápady, doplňovat termíny, připisovat se k jednotlivým 

tématům apod.  

 

Úkol: vytvořit členům komise IVIG přístupy do Active Collab (J. Skůpa)  

Termín: 10. 5. 2013  

Stav: Splněno 

 

Úkol: navkládat do Active Collab všechny úvodní informace (L. Bělohoubková)  

Termín: 23. 5. 2013  

 

Úkol: navkládat do Active Collab všechny své nápady připomínky a doporučení ohledně 

obsahu, názvu konference, formy přednášek a hlavně řečníků (všichni členové komise)  

Termín: 14. 6. 2013  

 

Úkol: svolat pracovní schůzku organizačního týmu (L. Bělohoubková) 

Termín: do 21.6.2013 

 

7) Různé  

 


