Schůzku komise IVIG AKVŠ
(zápis z jednání)

Účastníci: L. Bělohoubková, Z. Civínová, A. Doláková, M. Dombrovská, P.
Hornochová, B. Jankovská, H. Landová, J. Skůpa, E. Svobodová, L. Tichá, H. Vorlová,
J. Zikuška
Termín: 4. prosince 2012 v 10:00
Místo konání: Praha, Vysoká škola ekonomická
Závěry:
1) Přehled úkolů z minulé schůzky a průběh jejich plnění
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 byly zahájeny v červenci 2012, ale poté přerušeny. Úkol zůstává.
Termín: posouvá se na 30. 3. 2013
Oslovit Centrum pro školní knihovny a zjisti možnosti spolupráce (H. Landová)
Stav: CŠK osloveno, dojednaná schůzka byla odložena na neurčito. Úkol zůstává.
Termín: do 30. 3. 2013
Poslat do konference VYCHOVA odkaz na konferenční web LILAC + prezentace
v Slideshare (J. Skůpa)
Stav: Splněno
Poslat do konference VYCHOVA odkaz na stránky ECIL 2013 (H. Landová)
Stav: Splněno
Připravit výběrový přehled zdrojů s tématiku IV a IG v českém jazyce a zaslat dr.
Hortonovi (L. Tichá, H. Landová, M. Dombrovská)
Stav: Splněno
Průzkum aktivit v oblasti IV na VŠ

Stav: Splněno
Zaslat tipy na přednášející na seminář „Mobilní aplikace, tablety a spol.
v informačním vzdělávání“ (všichni) ¨
Stav: Úkol zůstává.
Termín: do 31. 1.2013

Úkoly spojené se seminářem IVIG 2012: splněny

2) Seminář IVIG: Hodnocení letošního ročníku a plán příprav IVIG 2013
• Poděkování všem členům organizačního týmu
• Dojmy a náměty pro příští ročník: přednášky byly dobré a byl na ně velmi
pozitivní ohlas; nový formát diskuse se osvědčil; pracovní odpoledne: pretesty a post-testy - již se vyzkoušelo na MU (Gabriela Šimková); kritéria pro
kvalitní výuku (Petra H.): zajímavé, ale chtělo by víc času. Závěry
z pracovního odpoledne byly vystaveny na webu semináře.
• Návrh: Dotáhnout: pre-testy a post-testy - na jaře 2013 uspořádat pracovní
seminář uzavírající toto téma
• Diskuse: pre- a posttesty: stejné či odlišné - závěr: stejné otázky, jiné
formulace
• Náměty pro příští rok: diskuse společná, pracovní motivace
• Návrhy témat: Mezinárodní projekty, mediální gramotnost, informační
ekonomika - přesahy, pedagogika, průzkumy, právní minimum, právo na
informace; přesahy do jiných gramotností; marketing informačního vzdělávání;
motivace a aktivizace; standardy; chápání pojmu. Prozatím převládl názor na
uspořádání „bilančního semináře“ - tj. vybraná témata z uplynulých 10 let +
vize do dalších několika let
• Honza Z.: KPI zařazuje pretesty a posttesty: 1600 z 1800 studentů prošlo
pretestem - zajímavosti: znají citování + zajímavosti ohledně postojů
(zkušenosti Honza přednese na plánovaném pracovním semináři na jaře 2013)
Úkol 1: Poslat do konference VYCHOVA shrnutí zkušeností s pre- a posttesty z MU
(L. Tichá)
Termín: 20.12.
Úkol 2: Připravit pracovní seminář „Pretesty a postesty“ (jaro 2013, Brno - VUT) (H.
Landová, J. Zikuška, L. Tichá, J. Skůpa)
Termín: 31. 1. 2013
Úkol 3: Zahájení příprav semináře IVIG 2013 (H. Landová + organizační tým)
Termín: 28. 2. 2013
3) 6. průzkum aktivit VŠ knihoven v oblasti IV: zhodnocení
• Poděkování pracovnímu týmu: technicky průzkum proběhl bez potíží; bylo
několik dotazů k formulaci otázek, ale z výsledků nejsou patrné závažnější
nedostatky
• Odezva: soukromých škol dotazník doplnilo 5; z veřejných VŠ byla odezva
17x (u MU odpovědi z více knihoven)
• Výsledky: grafy a shrnutí výsledků budou poslány do konference VYCHOVA
• Příště by se měl průzkum uskutečnit v roce 2014
• Zahraniční publikace: na základě výsledků dosavadních průzkumů by v roce
2013 měla být připravena publikace pro uplatnění do zahraničního časopisu:
v rámci konference VYCHOVA budou osloveni případní zájemci o podíl na
přípravě publikace

Úkol 4: Poslat shrnutí výsledků průzkumu do konference VYCHOVA (H. Landová)
Termín: 20. 12. 2012
Úkol 5: Vytvořit tým na přípravu zahraniční publikace a zahájit práce. (H. Landová,
L. Tichá)
Termín: 30. 3. 2013
4) Strategický plán AKVŠ na léta 2013-2015: klíčová aktivita „Informační
vzdělávání“
• H. Landová informovala o aktuální situaci v AKVŠ a blížících se volbách do
VV
• Připravovaná strategie AKVŠ a v rámci ní čtyři klíčové aktivity. KA 3 je
věnovaná informačnímu vzdělávání. V novém výkonném výboru by měla být
osoba zodpovědná za tuto klíčovou aktivitu.
Úkol 6: Poslat do konference VYCHOVA text klíčové aktivity 3 „Informační
vzdělávání“ (H. Landová)
Termín: 20. 12. 2012
5) Pracovní seminář „Smartboard“
• Bude se konat ve čtvrtek 13. 12. V AK JU v Českých Budějovicích.
• Se stavem příprav seznámila H. Vorlová - vše připraveno, dolaďuje se
občerstvení.
• Počet registrovaných účastníků bude asi nízký (kolem 10), což přispěje
k opravdu pracovnímu charakteru semináře
Úkol 7: Doladit poslední organizační věci týkající se semináře: spolední 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)
6) Plán činnosti pro rok 2013: pracovní semináře, zahraniční cesty, propagace
• Náměty pro činnost: na základě letošního plánu činnosti + KA3 + náměty členů
• Teoretická a publikační činnost: aktualizace dokumentů, zahraniční publikace
(viz bod 3 tohoto zápisu)
• Spolupráce: CŠK
• Pracovní semináře: „Testování“; „Mobilní aplikace“; „Kreativní techniky“
(Dagmar Chytková)
• IVIG 2013 (viz bod 2 tohoto zápisu)
• LILAC + ECIL: účast členů komise, příspěvek
• Otevřená diskusní platforma: stránka Informační gramotnost na FB (spravuje
Honza Z.)
• Uzavřená skupina na FB: pro zájemce (i mimo komisi): prostor pro sdílení
zkušeností, vlastní vzdělávání, seznamování se s novými publikacemi atd.

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 byly zahájeny v červenci 2012, ale poté přerušeny. Úkol zůstává.
Termín: posouvá se na 30. 3. 2013
Úkol č. 9: Oslovit Centrum pro školní knihovny a zjistit možnosti spolupráce (H. Landová)
Stav: CŠK osloveno, dojednaná schůzka byla odložena na neurčito. Úkol zůstává.
Termín: do 30. 3. 2013
Úkol č. 10: Zaslat tipy na přednášející na seminář „Mobilní aplikace, tablety a spol.
v informačním vzdělávání“ (všichni) ¨
Stav: Úkol zůstává.
Termín: do 31. 1.2013
Úkol č. 11: Připravit návrh plánu činnosti Komise IVIG na rok 2013 a poslat do konference
VYCHOVA k připomínkám (H. Landová)
Termín: 20. 12. 2012
Úkol č. 12: Založit skupinu na FB (J. Zikuška)
Termín: 31. 1. 2013

Úkol č. 13: Připravit anotaci příspěvku na ECIL 2013 (H. Landová + zájemci)
Termín: 15. 1. 2013

7) Různé
• Na webu chybí dokumenty komise za rok 2012: zápisy za rok 2012; plán
činnosti, zprávy o činnosti
Úkol č. 14: Zajistit vystavení příslušných materiálů na webové stránky komise (H.
Landová, I. Trtíková)
Termín: 15. 1. 2013

