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Informace o 

799 profesionálních (veřejných) knihovnách 

4763 dobrovolných (veřejných) knihovnách 

Dotazník k ověření počítačové gramotnosti v 
knihovnách – krajské knihovny 2010/2011 

Počítačová gramotnost vztažena k minimálnímu 
standardu ECDL 

Informace ne vždy přesné a správně interpretované; 
čísla z některých krajů nutno brát orientačně; spíše 
trendy 

 





Knihovny a cíl VISK2 

Na úrovni ECDL má alespoň jednoho pracovníka 
237 profesionálních knihoven (necelých 30% 
knihoven) a 358 dobrovolných knihoven (7,5%) 

Na úrovni ECDL START má alespoň jednoho 
pracovníka 540 (68%) profesionálních knihoven, 
2561 (54%) dobrovolných knihoven 

Nižší úroveň (= počítačová negramotnost): 22 
(necelá 3%) profesionálních knihoven, 1844 (cca 
39%) dobrovolných knihoven 



Pracovníci 

Profesionální knihovníci:  

počítačová gramotnost na úrovni ECDL 662 
osob, na úrovni ECDL START 1962 osob 

Dobrovolní knihovníci:  

počítačová gramotnost na úrovni ECDL 281 
osob; na úrovni ECDL START 2635 osob 

Nižší úroveň (= počítačová negramotnost):  

153 profesionálních a 1241 dobrovolných 
knihovníků 

 



Přínos VISK2 k počítačové 
gramotnosti v knihovnách 

Ve VISK2 získalo počítačovou gramotnost: 1687 
profesionálních knihovníků (930 jinými cestami) 
a 652 dobrovolných knihovníků (2282 jinými 
cestami) 

Počítačově negramotných zůstává 153 
profesionálních knihovníků (22 knihoven) a 1241 
dobrovolných knihovníků (=1/4? vs. 1844 
knihoven (sic!)) 

 



Zájem o zvýšení počítačové 
gramotnosti 

Zájem o doplnění počítačové gramotnosti na 
úroveň ECDL: 433 profesionálních a 99 
dobrovolných knihovníků 

Zájem o doplnění počítačové gramotnosti na 
úroveň ECDL START: 402 profesionálních a 391 
dobrovolných knihovníků 



Zájem o zvýšení počítačové 
gramotnosti 

Celkově včetně nespecifikovaných zájemců: 
1066 profesionálních a 1565 dobrovolných 
knihovníků 

JČ – 519 (D),  StČ – 344 (D), Moravskoslezský – 
201 (P), v rozmezí 119 – 150 (P) Zlínský, 
Plzeňský, Jihočeský, Jihomoravský a 
Středočeský; Zlínský 117 (D)… 

Bez zájmu: ??? profesionálních knihovníků a 
kolem 700 dobrovolných knihovníků 

 



Vyřešeno (?) 

Karlovarský kraj: pouze noví dobrovolní 
knihovníci a 10 zájemců o dokončení ECDL z 
řad profesionálních knihovníků 

Předpoklad naplnění cíle VISK2 též v Praze (39 
VK, z toho 22 profesionálních knihoven, pouze 
17 dobrovolných knihoven – zřejmě jen 
výjimečně event. počítačová negramotnost) 



Negramotnost vs. zájem  o další 
vzdělávání 

Olomouc: 215 
knihoven  (jen 48 
zájemců) 

Vysočina: 194 (45) 

Hradec: 128 (32) 

Brno: 113 (18) 

Plzeň: 113 (21) 

Zlín: 67 (7) 

Ostrava: 86 (28) 

 

Ústí: 67 (24) 

Kladno: 394 (280) 

Pardubice: 73 (59) 

JČ – všichni, kdo 
nemají gramotnost 

Liberec – všichni, kdo 
nemají gramotnost 

 



Trendy 

Profesionální knihovny již téměř naplnily cíl 
VISK2 (v r. 2011 ve VISK2 a projektu UZS – možná 
až na výjimky dokončeno) 

Profesionální knihovníci nepovažují za důležitý 
(minimální!) standard ECDL; obvykle není zájem 
o ACCESS, za postačující považují moduly 
2,3,4,7 a úroveň ECDL START 

Pro počítačovou gramotnost profesionálních 
knihovníků měl rozhodující význam programu 
VISK2 



Trendy 

Profesionální knihovníci si dále zvyšují svou 
počítačovou gramotnost velmi diferencovaně; 
rozdíly souvisí s velikostí aglomerace, ale jsou 
také mezikrajové 

Dobrovolní knihovníci jsou ještě z téměř 40% 
počítačově nezpůsobilí; velká část z nich však 
nemá zájem doplnit si počítačovou gramotnost; 
cíle programu VISK2 je zde dosaženo z necelých 
dvou třetin 

 



Trendy 

Dobrovolní knihovníci získávají počítačovou 
gramotnost většinou jinými cestami než v 
programu VISK2 

Lepší výsledky v počítačové gramotnosti 
dobrovolných knihovníků jsou v krajích, kde se 
vzdělávání „přibližuje“ posluchačům (realizuje 
se např. v pověřených knihovnách, v 
mikroregionech apod.)  

 

 



Trendy 

Jsou velké rozdíly v naplňování hlavních cílů 
programu VISK2 mezi kraji; cíl program beze 
zbytku naplnil Karlovarský kraj 

Absolutní naplnění hlavního cíle VISK2 v 
dobrovolných knihovnách bude souviset 
významně s generační/personální výměnou 
knihovníků 

 

 



Rok 2012 

Dosáhnout hlavního cíle VISK2 ve všech 
profesionálních knihovnách 

Urychleně detailně zmapovat počítačovou 
gramotnost v dobrovolných knihovnách v krajích  

Soustředit kurzy roku 2012 v maximální míře na 
uspokojení deklarovaného zájmu o zvýšení 
počítačové gramotnosti především v dobrovolných 
knihovnách v kraji  



Rok 2012 

V rámci průzkumu věkové, vzdělanostní a 
platové situace (NK) ověřit stav počítačové 
gramotnosti v dobrovolných knihovnách v ČR a 
tím naplnění cílů VISK2  

Upravit priority a zaměření VISK2 od r. 2013 

Začít v krajích opravdu pořádat 
specializované a expertní kurzy v oblasti IT 

 


