C: Informační politika
1. Vývoj informační politiky USA a EU

Historické začátky, nastartování, osobnosti a významné milníky. Co mají politiky v USA a EU společného a co nikoli?
Jaké jsou hlubší premisy a hypotézy stojící za vznikem a prosazováním informační politiky?
2. Chápání informační politiky

Teoretické přístupy k pojmu informační politika. Různé teoretické školy. Významná díla a osobnosti. Chápání pojmu na
různých společensko-organizačních úrovních. Vliv velkých uskupení jako je G8 nebo OECD. Průlomové výzkumy a vliv
výzkumu na politiku (vztah vědy a politiky).
3. Rozvoj informační společnosti jako součást informační politiky

Příklad problematiky informační společnosti jako tématu rozvíjeném informační politikou. Informační společnost
chápaná během vývoje informační politiky jako vertikální problém a horizontální téma. Kritické zhodnocení současného
řešení problému informační společnosti, jaké problémy řeší, jaké naopak ne a proč.
4. Současné nástroje informační politiky na úrovni EU

Přehled současných strategií EU v této oblasti a programů a politik. Jejich kritické zhodnocení. Jejich relevance směrem
k situaci v ČR. Zhodnocení situace v ČR.
5. Řízení informační politiky na národní úrovni

Popis principu fungování politiky na národní úrovni, strategické řízení a plánování. Monitoring a evaluace. Kompetence
a nezávislá kritika.
6. Současný vývoj a výzkum

Výzkumné aktivity v rámci informační politiky, relevantní zdroje, velké výzkumné projekty a agentury. Výzkum o
dopadech informační politiky na různé oblasti. Statistické sledování a monitoring – jejich principy, problémy a specifika.
Stav výzkumu a vývoje v oblasti ICT v EU, srovnání zemí EU, trendy a výzvy. Patentová politika v oblasti ICT. Současné
strategie výzkumu a vývoje v oblasti ICT a jejich kritické zhodnocení. Zhodnocení stavu v ČR.
7. Monitoring a hodnocení

Rozdíl mezi monitoringem, hodnocením a auditem. Typy hodnocení, přístupy, definice. Principy hodnocení. Project
cycle management a místo hodnocení v něm. Řízení politik a hodnocení. Anotace alespoň tří nejnovějších a/nebo
nejvýznamnějších (např. vlivných, citovaných, zdrojových pro výraznou změnu politiky) hodnotících zpráv z vybrané
oblasti/í informační politiky.
8. Komunikační proces

Vysvětlení principu fungování komunikačního procesu a jeho místa v řízení informační politiky a jejího utváření.
Komunikační proces na úrovni EU na příkladu formování, implementace, řízení a plánování informační politiky. Popis
národní situace. Síťování, asociace, nadnárodní uskupení. Lobování.
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gramotnost

–

MŠMT

•

SIP VZ – informační gramotnost – http://www.e-gram.cz/

•

Informační vzdělávací portál, spravuje ÚIV v rámci projektu SIP VZ II - http://www.skolinfo.cz/

•

Internet do škol - http://www.indos.cz/

•

Informace Úřadu vlády o SIP - http://www.vlada.cz/1250/eng/vrk/rady/rady.htm

•

Úřad pro veřejné informační systémy - http://www.uvis.cz/

•

České fórum pro informační společnost - http://www.info-forum.cz/indexe.html

•

Český telekomunikační úřad - http://www.ctu.cz/index_a.htm

•

Centrální adresa: Oficiální portál státní správy - http://www.centralni-adresa.cz/cadr/index.htm)

•

Březen – měsíc internetu - http://www.brezen.cz/

•

ČR

-

Oficiální stránka o informační společnosti - http://europa.eu.int/information_society/
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