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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. 
 
LITERATURA: 
 
The information revolution. Edited by Donald Altschiller. New York: Wilson, 1995. 241 s. The reference shelf. Vol. 67, 
no. 5. ISBN 0-8242-0872-2.  
 
EGENDORF, Laura K. (Ed.) The information revolution: opposing viewpoints. San Diego: Greenhaven Press, 2004. 202 
s.  
 
FLETCHER, Patricia; WESTERBACK, Lisa K. Catching a ride on the NII: The federal policy vehicles paving the 
information highway. Journal of the American society for information scinece and technology. 1999, roč. 50, číslo 4, s. 
299-304. 



 14

 
GAY, Martin. The new information revolution: a reference handbook. Santa Barbara: ABC-CLIO, 1996. xv, 247 s. ISBN 
0-87436-847-2. 
 

JEDLIČKOVÁ, Petra. Česká republika v procesu transformace: Globalizace, informační politiky v ČR, EU a USA a odraz 
transformace v oblasti knihovnictví a informační vědy. Praha, 2006. 192 s. Disertační práce. Univerzita Karlova v Praze, 
Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí disertační práce Doc. PhDr. Rudolf Vlasák. 

KAHIN, Brian; WILSON, Ernest J. (Ed.). National information infrastructure initiatives: vision and policy design. 
Cambridge, MIT Press: 1997. xiv, 649 s. 

LEGGEWIE, Claus; MAAR, Christa (Ed.). Internet & Politik: Von der Zuschauer- zur Beteiligungsdemokratie?.  Köln: 
Bollman, 1998. 569 s. ISBN: 3-89658-101-5. 

MATUŠÍK, Zdeněk (Přel. a uspoř.) Strategie pro evropské knihovny. Praha: SKIP, 2006. 124 s. Aktuality SKIP. Svazek 
22. ISBN 80-85851-16-4. 

Procesy informatizace společnosti. Sociální komunikace. In Vize rozvoje České republiky do roku 2015. Praha: Centrum 
pro sociální a ekonomické strategie, UK FSV, 2001, s. 180-186. 
 
REVOLUTION in the U.S. information infrastructure. Washington D.C.: National Academy of Engineering, 1995. 79 s. 
ISBN 0-309-05287-4. 
 

ROBINS, Kevin; WEBSTER, Frank. Times of the technoculture: from the information society to the virtual life. New 
York: Routledge, 1999. viii, 318 s. 

VLASÁK, Rudolf. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. Národní knihovna: knihovnická revue. 
Roč. (2001), č. 3. s. 159-168. 

 

Internetové zdroje: 

Český statistický úřad – http://www.czso.cz/ 

Eurostat - http://epp.eurostat.ec.europa.eu/

 Internet World Stats. Usage and Population Statistics - http://www.internetworldstats.com/  

ITU International Telecommunication Union. ICT indicators: data and statistics on the ICT/telecommunication sector - 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/informationsharing/index.html>. 

Ministerstvo informatiky. Statistiky o informační společnosti - http://www.micr.cz/statistiky/default.htm 

OECD - http://www.oecd.org/

Státní informační politika ve vzdělávání (SIP VZ) – Informační gramotnost – MŠMT ČR - 
http://www.msmt.cz/cp1250/info/sql/web/informace.asp?kods='1004' 

• 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/ 

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