
        
 
 
Zápis ze schůzky komise IVIG     5. 6. 2008 
 
Přítomni: Z. Civínová, E. Dohnálková, B. Jankovská, J. Nejezchlebová, V. Stůj, M. Špála, L. 
Tichá, I. Trtíková, M. Zizienová 
Omluveni: L. Bělohoubková, M. Dombrovská, E. Lesenková, H. Landová, P. Šedinová 
 
Program:  
 

1) Představení dvou nových členek komise 
2) Informace o průběhu workshopu na Inforu 
3) Koncepce informačního vzdělávání 
4) Stav prací na nové webové stránce 
5) Seminář IVIG 
6) Zbývající úkoly na letošní rok 
7) Výhledy činnosti na rok 2008 

 
Výsledky jednání: 
 
1) Po zahájení se představily dvě nové členky komise. Obě krátce informovaly o informačním 
vzdělávání na svých školách. 
Mgr. Zuzana Streichsbierová, MZLU Brno, vedoucí informačního centra: pořádají 
informační akce pro 1. ročníky, jednorázové kurzy, e-learningový kurz.  
Mgr. Marta Zizienová, TU Liberec, Univerzitní knihovna: odpovídá za informační 
gramotnost, pořádají exkurze pro 1. ročníky, kurzy vyhledávání v databázích pro 1.-3. 
ročníky, informace pro 1. ročníky v rámci úvodních předmětů. Osvědčilo se hledat „zapálené“ 
učitele.  
Úkol:  Zuzana Streichsbierová pošle odkaz na stránky e-learningového kurzu 
 
2) Informace o průběhu workshopu na konferenci Inforum 
L. Tichá informovala o workshopu „Měnící se požadavky na výuku a vědomosti v odborném 
vzdělávání“, na jehož přípravě se podíleli i členové IVIG. Úspěchem byla účast pedagogů 
(ČVUT, ZČU, VŠE, UISK). Bylo by dobré zjistit odezvu.  
Úkol: L.Tichá a P.Šedinová se pokusí předložit  krátké shrnutí obsahu workshopu.  
 
3) Koncepce informačního vzdělávání 
Česká verze Koncepce je vystavena na stránce IVIGu, úplná anglická verze se dokončuje. 
Anglický překlad „Koncepce v kostce“ je už k dispozici a může se vystavit v anglické verzi 
webové stránky IVIG.  
L. Tichá poslala informace do konference VYSKA, před seminářem IVIG pošle stejnou 
informaci ještě do konference KNIHOVNA. Členové komise dávali další návrhy možné 
propagace Koncepce.  
Úkoly:   L.Tichá zašle I. Trtíkové anglickou verzi Koncepce v kostce k vystavení na webu.  

E. Dohnálková a V.Stůj připraví krátký článek s odkazem na Koncepci do časopisu 
Ikaros. Zároveň vystaví informace o Koncepci na webu na stránce UISKu. 



J. Nejezchlebová zjistí možnost umístění odkazu na Koncepci na Portálu Centra 
školních knihoven a ve Zpravodaji NUOV. Z. Streichsbierová zajistí vystavení 
odkazu na stránce Kabinetu knihovnictví na MU, L.Tichá na stránkách ČVUT a 
ostatní na stránkách svých univerzit, popř. knihoven.  

 
4) Stav prací na nové webové stránce 
L. Tichá poděkovala I.Trtíkové za práci na webové stránce IVIGu. Zbývá dokončit anglickou 
verzi stránky (text o projektu pilotního průzkumu informační gramotnosti z let 2004 a 2005 a 
o průzkumu informačního vzdělávání na VŠ v ČR z let 2000, 2003, 2006).  
Úkoly: L.Tichá pošle I. Trtíkové opravu v Koncepci a připraví výše uvedené anglické texty 

o průzkumech. 
 L.Bělohoubková bude postupně aktualizovat odkazy. 

I.Trtíková  zkontroluje, zda všechny odkazy jsou funkční, vystaví zbývající 
dokumenty v angličtině, vytvoří anglickou verzi odkazů a publikovaných článku a 
navrhne možnost na stránky umístit aktuality (novinky). 

 Všichni pošlou aktualizace svých publikací, popř. prezentací.  
 
5) Seminář IVIG 
L.Tichá informovala o připravovaném semináři IVIG 2008, který proběhne 25.září 2008. 
Seminář je už ohlášen v Akcích na webu STK. Letošní hlavní téma bude plagiátorství. Účast 
zahraničního hosta je v jednání. V programu bude prezentace projektu „Informační 
vzdělávání bez bariér“, který navazuje na projekt P.I.V.O. připravovaný před několika lety 
v IVIGu. Diskuse bude na téma autorské právo a plagiátorství, o hostech v diskusi se jedná. 
Doc. Špála navrhl pedagoga z FEL ČVUT a pracovnici Ministerstva kultury. 
Od letošního roku bude vybírán poplatek za seminář IVIG (neplatí pro studenty, členy AKVŠ 
a dalších pořádajících institucí (UK a SPRIG).  
Pracovní odpoledne bude moderovat B. Jankovská a připraví ho společně s P. Šedinovou,  L. 
Bělohoubkovou a Z.Civínovou. 
Úkoly:  I.Trtíková  připraví na stránce IVIG stránku pro seminář a zjistí možnost využití 

elektronického přihláškového formuláře pro akce AKVŠ.  
L.Tichá připraví text k semináři IVIG 2008 v češtině a angličtině.  

 Doc.Špála bude kontaktovat pedagoga z FEL ČVUT s návrhem na účast v diskusi.  
 Z. Streichsbierová se pokusí získat pro diskusi pedagoga z MU.  

E. Dohnálková pošle zajímavé odkazy k tématu plagiátorství pro inspiraci na 
pracovní odpoledne.  

 
6) Zbývající úkoly na letošní rok 
�Nepodařilo se zaregistrovat zajímavé projekty vysokých škol do Infolitglobal a EGIL.  
Úkol: L.Tichá a P.Šedinová se vytvoří jednoduchý formulář v angličtině, který usnadní 
 zájemcům registrovat v databázích své aktivity v informačním vzdělávání. 
 
�Byl poslán příspěvek do knihy, kterou má vydat v letošním roce EnIL. Zatím kniha nevyšla.  
Úkol: L.Tichá  se dotáže, zda a kdy kniha vyjde.  
 
�Definice jako model informační gramotnosti pomohla při tvorbě standard informačně 
gramotného vysokoškolského studenta a při tvorbě dotazníku k průzkumu informační 
gramotnosti studentů. Bude třeba se začít znovu zabývat otázkou definice IG, kterou členové 
IVIG přijmou jako nejvhodnější, a také provést revizi standardů informačně gramotného 
studenta.  
Úkol: zařadit tento problém jako jedno z možných témat budoucích pracovních seminářů.  



 
�L.Tichá informovala o švédské studentce Evě Lundgren, která připravuje disertaci o 
informační gramotnosti v ČR. Navštívila některé z univerzitních knihoven, kde natáčí 
interview s pracovníky. Poslední setkání bylo s Martou Zizienovou z TU Liberec, která 
referovala o průběhu rozhovoru . Další setkání budou v Brně (MZK a MU), na FFUK. 
Úkol: Marta Zizienová pošle do konference seznam otázek k interview.  
 
7) Výhledy činnosti na rok 2008 a další roky 
L. Tichá navrhla další možnosti práce komise IVIG. V diskusi se probraly detaily a stanovily 
úkoly: 
 
� Vytvořit seznam doporučené literatury (SDL) pro oblast IG a vystavit na webové stránce. 
� Vytvořit seznam obhájených kvalifikačních vysokoškolských prací (SKP) na téma IG. 
� Založit nový pracovní tým pro Media Literacy. 
� Zavést pracovní semináře (workshopy) jako příspěvek k celoživotnímu vzdělávání členů 

IVIG. Semináře by byly zaměřené detailně na jednotlivá témata, dokumenty a zahraniční 
literaturu v oblasti IG. Témata by zpracovávali členové IVIG a mohli by se zapojit i 
studenti knihovnických a informačních studií v Praze, Brně, Plzni a Opavě. Pro pořádání 
těchto akcí by se vytvořil nový pracovní tým. Podrobnosti se proberou na podzimní 
schůzce. 

 
Úkoly:  V.Stůj a E. Dohnálková pošlou doporučenou literaturu k IG  
 V. Stůj  připraví seznam kvalifikačních prací o IG na UISKu 
 J. Nejezchlebová připraví seznam kvalifikačních prací na téma IG v Opavě 
 L.Tichá osloví členy komise, kteří by mohli vést nové pracovní týmy.  
 Všichni budou průběžně posílat návrhy témat pro pracovní semináře 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Termín příští schůzky členů IVIG byl p ředběžně stanoven na říjen nebo listopad 2008. 

 
 
 
Zapsala: Z.Civínová, L. Tichá 
5.6.2008 
 
 
 


