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Abstrakt

Dokument obsahuje nesouvislé věty s ukázkami odkazů na různé
typy citované literatury a seznam použité literatury, jak jej generuje
styl csplainnat.bst1.

1 Ukázky odkazování v textu

Dovednost dekomponovat celek na systém dílčích strukturovaných elementů
a jejich následná reprezentace v syntaxi značkovacího jazyka lze považovat
za jeden z klíčových předpokladů pro tvorbu webových prezentací (Štípek,
2004; Procházka, 2004).
Klíčové kompetence zahrnují schopnosti, dovednosti, postoje, hodnoty

a další charakteristiky osobnosti, které umožňují člověku jednat adekvátně
a efektivně v různých pracovních a životních situacích.ÿ (Belz – Siegrist, 2001,
s. 13).
Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (MŠMT, 2001)

strukturuje kompetence ve vazbě na zprávu komisaře J. Delorse a jeho pojetí
čtyř pilířů vzdělávání v současném světě (Delors, 1996). Jako klíčové kompe-
tence jsou v tomto smyslu jsou uváděny: (1) získávání, analýza a organizace
informací, (2) předávání myšlenek a informací, (3) plánování a organizace
pracovních aktivit, (4) spolupráce s ostatními a práce v týmu, (5) používání
systémových postupů a metod, (6) zvládnutí logických úvah a strategií ře-
šení problémů a (7) schopnost využívat technická zařízení (Rambousek, 2005,
s. 50).
Vůbec první použití anglického termínu „information literacyÿ je přisu-

zováno Paulu Zurkowskému, prezidentu Information Industry Association

1<http://kraken.pedf.cuni.cz/texing/>
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(Zurkowski, 1974). Ve stejné době působil u téže společnosti jako konzultant
a Zurkowského spolupracovník Forest W. Horton, který koncept informační
gramotnosti (a zejména jeho vyhranění vůči gramotnosti počítačové) dále
rozvíjel (Horton, 1975, 1985).
Jsou to lidé připraveni na celoživotní vzdělávání, protože umějí vždy na-

lézt požadovanou informaci k vyřešení libovolného úkolu nebo k učinění roz-
hodnutíÿ (ALA, 1989, třetí odst.). Pro účely této práce je koncept informační
gramotnosti vymezen soustavou procesů, které se spolupodílejí na vzájemné
transformaci dat, informací a znalostí (Mudrák, 2005).
Síťová generace (net generation) využívá počítačové sítě pro komunikaci,

řešení problémů či vyhledávání požadovaných informací zcela přirozeně (Ta-
pscott, 1998). Podle výsledků rozsáhlého průzkumu (Lenhart – Madden,
2005) realizovaného mezi mládeží ve věku 12 – 17 let v USA se 57% tee-
nagerů s možností připojení na Internet podílelo na tvorbě jeho obsahu.
Odborná česká pedagogická literatura se problematice informační vý-

chovy věnuje spíše okrajově. Vyplývá tak z výsledků, k nimž dospěl Zou-
nek (2004), když analyzoval poměrné zastoupení článků zabývajících se ICT
v průběhu let 1998 až 2002. Vycházíme z představy účinného předávání po-
znání jako klíčové funkce školního vzdělávání (Štech, 2004, s. 58).
Rozpracování a popularizace myšlenky organizátorů postupu je přisuzo-

váno D.P.Ausubelovi (1960). . . . Tím se napomáhá dosažení celistvého sou-
ladu (integrative reconciliation) jednotlivých subdomén znalostí a schopnosti
porozumět vztahům mezi základními koncepty celé domény (Ausubel et al.,
1978). Hyerle (1996) rozděluje tyto vizualizační nástroje do tří kategorií podle
jejich primárního účelu.
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