
        
 
 
 
Zápis ze schůzky komise IVIG     29. 11. 2010 
 
Přítomni: L. Bělohoubková, Z. Civínová, J. Hájek, B. Jankovská, E. Lesenková, V. Stůj, E. 
Svobodová, M. Špála, L. Tichá, I. Trtíková, J. Zikuška, M. Zizienová 
 
 
Program:  
 
1. Zbývající pracovní seminář na rok 2010 
2. Zhodnocení semináře IVIG 2010  
3. Téma na seminář IVIG 2011  
4. Co ještě chybí na webu komise a zbývající úkoly 
5. Plán činnosti na rok 2011 
6. Příprava změny vedení komise IVIG 
7. Různé  
 
Výsledky jednání: 
 
1. Pracovní seminář k práci s nástrojem pro tvorbu výukových materiálů Adobe Captivate 
se v plánovaném podzimním termínu neuskutečnil, protože seminář se stejným zaměřením 
pořádala ve stejné době knihovna VUT. Proto bude seminář přeložen na středu 26. ledna 2011 
a jeho téma se rozšíří. Název semináře: Práce s nástroji pro tvorbu výukových programů. 
Místo konání: Česká zemědělská univerzita. Školitel: J. Skůpa.  
Úkoly: E. Svobodová zajistí učebnu a instalaci softwaru (v učebně je 16 počítačů)  

L. Tichá připraví informace na stránku AKVŠ s registračním formulářem  
J. Skůpa připraví školení 

 
2. Z diskuse o semináři IVIG 2010 vyplynulo, že panelová diskuse účastníkům chyběla a 
diskuse s účastníky semináře byla neuspořádaná. Problém zajištění účasti panelistů je největší 
překážkou pro zařazování panelové diskuse do programu semináře. Pro semináři IVIG 2011 
se pokusíme opět diskusi připravit. 
 
3. Téma semináře IVIG 2011 bylo dohodnuto po diskusi na schůzce a v elektronické 
konferenci Vychova. Seminář se zaměří na pedagogické aspekty informačního vzdělávání 
(obsah a formy, trendy v zahraničí, nové techniky a nástroje učení). Podrobnosti se dohodnou 
na schůzce komise na jaře 2011. (B. Jankovská, M. Zizienová a L. Bělohoubková navrhnou 
přednášející).  
 
4. Webové stránky AKVŠ a komise IVIG byly zařazeny do WebArchivu a vystaveny pod 
licencí CC (by-nc-nd) za podmínek: uvádět autory, využívat jen pro nekomerční účely a 
nevytvářet odvozeniny. Na stránce komise IVIG bude ještě doplněna literatura do odkazu 
„Přečtěte si“ a v anglické verzi překlady některých dokumentů.  
Úkoly: L. Tichá pošle seznam literatury a I. Trtíková vystaví na webu.  
 



5. Plán činnosti na rok 2011 bude zahrnovat: 
 Pracovní seminář „Práce s citačními manažery“ (komerčními i volně přístupnými). Mohl 
by se uspořádat na Univerzitě Pardubice (učebna s 15 počítači).  
 Seminář IVIG 2011 s tématem „Pedagogické aspekty informačního vzdělávání“.  
 Zahraniční cestu člena komise IVIG na konferenci. L. Tichá poslala návrh několika 
konferencí s výzvou na výběr konference a ohlášení zájmu členů komise o tuto cestu. Kritéria 
výběru v případě více zájemců jsou: aktivní práce v komisi, znalost angličtiny, první cesta 
s podporou AKVŠ pro komisi IVIG.  
 Revize dokumentu Koncepce informačního vzdělávání na vysokých školách v ČR a 
Standardy informačně gramotného vysokoškolského studenta.  
 Opravy a změny dotazníku pro průzkum informačního vzdělávání na VŠ v ČR.  
 
6. Příprava změny vedení komise IVIG  
L. Tichá oznámila ukončení svého předsednictví komise IVIG AKVŠ k datu další výroční 
konference AKVŠ a požádala členy komise o návrhy na nového předsedu. Členové komise se 
shodli na následujících požadavcích na kompetence nového předsedy: alespoň 3 roky členství 
v komisi, zkušenost s řízením týmu, znalost teoretických základů informační gramotnosti, 
praktické zkušenosti z informačního vzdělávání, znalosti o mezinárodních aktivitách v 
informační gramotnosti, aktivní angličtina. Kandidáti navržení na předsedu komise napíšou 
stručnou charakteristiku své práce v informačním vzdělávání a svou představu o dalším 
směrování práce komise. L. Tichá navrhla H. Landovou jako kandidátku na předsedkyni 
komise a vyzvala členy komise v konferenci Vychova, aby poslali své návrhy. Další návrhy 
nebyly.  
Úkoly: H. Landová připraví do 12. ledna 2011 výše uvedené dokumenty 

L. Tichá předloží návrh výkonnému výboru AKVŠ na schůzce 12. ledna 2011. 
 
7. Různé  
 J. Zikuška informoval o akcích v projektu NAKLIV a nabídl spolupráci na konferenci 
„Nová témata v informačním vzdělávání“, kterou bude NAKLIV pořádat v květnu 2011.  
 M. Zizienová navrhla možnost „hospitací“ na výuce mezi členy komise. J. Zikuška doplnil 
plán NAKLIVu uspořádat systém stáží v době výuky.  
 
 
 
 
 
 
Zapsala: L. Tichá 
21. 12. 2010 
 
 


