
        
 
 
Zápis ze schůzky komise IVIG      16.12.2009 
 
Přítomni: L. Bělohoubková, Z, Civínová, E. Dohnálková, J. Hájek, P. Hauzírek, H. Landová, 
J. Skůpa, E.Svobodová, Z. Streichsbierová, L. Tichá, I. Trtíková 
 
Omluveni: Olga Biernátová, M. Dombrovská, B. Jankovská, E. Lesenková, V. Stůj, J. 
Zikuška, M. Zizienová 
 
 
Program:  
 
1.  Činnost komise v roce 2009 včetně čerpaných finančních nákladů  
2.  Seminář IVIG 2009 - zhodnocení 
3.  Pracovní seminář Nebojme se e-learningu – zhodnocení 
4.  Zbylé úkoly: aktualizace webových stránek 

doporučující bibliografie pro IG 
publikace členů 

5.  Plán práce na rok 2010 
6.  Účast člena IVIG na zahraniční konferenci 
7.  Různé 
 
 
Výsledky jednání: 
 
Na úvod přivítala L. Tichá nového člena komise IVIG - Bc. Petra Hauzírka, který představil 
svou činnost v oblasti informační gramotnosti. Zapojí se do práce týmu pro mediální 
gramotnost.  
 
1) Členové probrali činnost komise v roce 2009 a finanční čerpání v porovnání s plánem. 

Podobný finanční plán se bude navrhovat i na další rok.  
 
2) Seminář IVIG 2009 byl zhodnocen jako vydařený, slabší místo byla přednáška 

zahraničního hosta, pracovní odpoledne hodnoceno jako zajímavé a dobře vedené. 
 
3) Pracovní seminář Nebojme se e-learningu splnil předpoklad rozvinout zkušenosti 

účastníků ze semináře IVIG 2009 a byl skutečně pracovní a zajímavý. Pro příští pracovní 
semináře připravíme anketu pro účastníky, abychom měli přímou zpětnou vazbu. 

 
4) Zbývající úkoly z roku 2009 dokončíme během ledna a února: 
• Práce týmu pro definice by měla skončit aktualizovaným textem „Jak rozumíme 

informační gramotnosti“ na webu komise v odkazu Dokumenty. K tomu by se ještě měl 
sejít tým.  
Úkol:  navrhnout termín schůzky (Dohnálková, Dombrovská, Tichá a Hornochová) a 
aktualizovat text: zajistí E. Dohnálková, L. Tichá do konce ledna 2010.  



• Seznam doporučené literatury umístíme na web pod názvem „Přečtěte si“. Seznam české 
literatury je připraven, zahraniční literaturu doplníme a seznam necháme zhodnotit panem 
Raphem Cattsem. Úkol zajistí L. Tichá do konce ledna 2010. 

• Vlastní publikace členů za rok 2009 pošlou L. Tiché všichni, kdo publikovali články 
v časopisech. Úkol zajistí všichni do konce ledna 2010. 

• Aktualizace webové stránky zahrnuje: 
o Kontrolu funkčních odkazů: zajistí I. Trtíková 
o Údržbu zajímavých odkazů – zhodnotit, doplnit, vymazat, případně jinak 

uspořádat: zajistí L. Bělohoubková, E. Dohnálková 
o Poslední chybějící texty pro anglickou verzi: zajistí H. Landová 
Úkol zajistí I. Trtíková a další do konce února 2010.  

• Pomoc při registraci projektů a dalších akcí českých univerzit v informační gramotnosti 
v databázi InfolitGlobal Resources Directory a databázi ENIL.  
Úkol zajistí L. Tichá do konce února 2010 

 
5) Plán práce na rok 2010 

• dokončení všech rozpracovaných akcí 
• seminář IVIG 2010  
• pracovní semináře: 

o Zkušenosti s využitím nových technologií v informačním vzdělávání,  
VŠE, květen – červen. 
Projekt vypracuje L, Bělohoubková, H. Landová, E. Dohnálková, I. Trtíková 
Průzkum využití nových technologií k semináři připraví E. Dohnálková 

o Tvorba přednášek testů pro e-learning, VUT, říjen – listopad. 
Projekt vypracuje: J. Skůpa, J. Hájek 

 
6) Účast člena komise na zahraniční konferenci 
Zahraniční konference se zúčastní E. Dohnálková (konference Creating Knowledge, Bergen, 
Norsko, September 8-10, 2010), vyjedná možnost příspěvku a připraví rozvahu finančních 
nákladů. 
 
7) Různé: 

• Seminář IVIG 2010 se bude konat 23. září 2010. Téma: Nové technologie 
v informačním vzdělávání? V programu bude moderovaná diskuse a zahraniční host.  

• Odkazy: 
InfolitGlobal http://www.infolitglobal.info/en/ 
ENIL: http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/index.html 
The European Observatory on IL Policies and Research is an online gateway (EgIL) 
http://www.ceris.cnr.it/Basili/EnIL/gatewayhome.htm 
Statut Fondu podpory zahraničních cest AKVŠ (vyhlášení na rok 2010 bude zveřejněno) 
http://www.akvs.cz/o-asociaci/dokumenty.html 

 
Přílohy: 
Seznam zajímavých konferencí pro rok 2010 
Vzory projektu pro pracovní semináře (projekty pracovních seminářů 2009) 
 

Termín příští schůzky členů IVIG je předběžně stanoven na únor 2010. 
 
Zapsala: L. Tichá 
18.12.2009 


