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1. Úvod
Již v prvním ročníku bakalářského studia oboru informační studia a knihovnictví jsem
se při vypracování seminární práce pro povinný předmět Nástroje a možnosti internetu dostala
k problematice informační bezpečnosti. Zaujala mne svou aktuálností. Nejdříve jsem se
věnovala jejímu technologickému aspektu, který byl obecně považován za základní. Ale se
změnami ICT, především díky stírání rozdílů mezi producenty a konzumenty informací
zprostředkovanými technologiemi, včetně těch s vypovídající hodnotou o konkrétní osobě
(digitální stopy), jsem se stále více přikláněla ke společenským souvislostem problematiky.
Protože jsem pozorovala potřebnost osvěty v tématu, postupně jsem se dostala až k návaznosti
na informační vzdělávání, tedy k tématu dizertační práce.
Cílem práce je tedy teoreticky popsat problematiku digitálních stop, upozornit na jejich
možná využití a zneužití a také předložit postupy pro větší bezpečí uživatele při práci s ICT se
zaměřením na možnosti knihovny. Ty totiž mohou zastat podstatnou roli, pokud toto téma
zahrnou do své tradiční mise spočívající ve zprostředkování efektivní práce s informacemi,
které jsou v současnosti stále častěji zprostředkované pomocí ICT. Informační věda může
k problematice přispět výzkumným podložením, které je hlavním přínosem a také většinou
obsahu dizertační práce. Aplikace teorie je totiž možná pouze při respektování reálných
podmínek, které je ale třeba zjistit, k čemuž slouží právě výzkumný postup.
Hlavním cílem práce je tedy vytvoření strategického plánu ve zvyšování bezpečnosti
uživatelů ICT s ohledem na jejich digitální stopy prostřednictvím vzdělávání v knihovnách
v současných podmínkách v ČR. K tomu by mělo vést vymezení problematiky zneužívání
digitálních stop uživatelů internetu jako jedinců (tedy bez zaměření na instituce) a poukázání
na možnosti omezení této hrozby prostřednictvím vzdělávání v knihovnách, které usiluje
o seznámení uživatele ICT s možnými problémy spojenými s digitálními stopami a způsoby,
jak lze jejich vzniku předcházet, nebo je následně omezit a vyřešit. S tím související
výzkumná zjištění jsou založena na několika šetřeních, jejichž metodologie jsou blíže
rozvedeny v kap. 3.3. Analýzy a průzkumy.

2. Struktura práce
Zvolená struktura dizertační práce popisuje problematiku od obecných pojmů po
nejkonkrétnější cíl, který, jak bylo uvedeno, spočívá v návrhu reálně využitelné metodiky
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vzdělávání v knihovnách o bezpečnosti digitálních stop pro děti od 3. do 9. třídy základních
škol a odpovídajících ročníků středních škol.
a) Teorie
-

Terminologie: definice pojmu digitální stopa v různých oborech s vymezením pro
informační vědu, definice souvisejících pojmů.

-

Práce s digitálními stopami: vznik a získání, legální i nelegální využití.

-

Informační bezpečnost v knihovně se zaměřením na digitální stopy: možnosti právní,
technické a uživatelského chování.

-

Knihovny jako součást vzdělávacího systému se zdůvodněním bezpečnosti digitálních
stop jako tématu odpovídající českým i mezinárodním strategiím pro rozvoj knihoven.

b) Deskripce prostředí pomocí výzkumů pro analýzu podmínek k metodice lekcí
-

Desk research: aktuálního poznání v tématu s využitím publikovaných výzkumů
(bezpečnost digitálních stop uživatelů internetu, vzdělávání v této oblasti a vzdělávání
v českých knihovnách).

-

Mapující dotazník k zjištění nabídky vzdělávání v českých knihovnách se zaměřením
na informační bezpečnost a na něj navazující rozšiřující dotazník doplňující předchozí
o zjištění motivace knihovníků k vlastnímu rozvoji v tématu informační bezpečnosti.

-

Testování znalostí knihovníků v tématu digitálních stop s cílem ověření připravenosti
vzdělávat uživatele knihovny v tomto tématu.

c) Návrh metodiky lekcí a akční výzkum pro evaluaci vybrané z navržených lekcí
-

S ohledem na popsané možnosti neformálního vzdělávání v knihovnách byly navrženy
čtyři lekce pro různé věkové skupiny dětí od 9 do 16 let, jejichž cílem je zvýšit
odpovědné chování na internetu jako prevenci vzniku negativní (či zneužitelné)
digitální stopy. Pro ověření efektivity byla vybrána lekce pro žáky 4. - 5. třídy.

-

Akční výzkum probíhal s využitím Kirkpatrickova čyřúrovňového modelu evaluace
vzdělávání1:
1. Měření reakce formou zúčastněného pozorování doplněného kvantifikací
rychlou zpětnou vazbou na jednoduchém smile-sheetu,
2. Měření vzdělávání bylo hodnoceno pomocí kvantitativní analýzy obsahu
dokumentů vytvářených na lekcích,

1

KIRKPATRICK, 1996
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3. Třetí (chování) a částečně čtvrtá úroveň (výsledky) byly zjišťovány pomocí
rozhovorů s přímými účastníky lekce a jejich okolím s vlivem na přijetí lekce
v rámci 360° zpětné vazby.

3. Teze dizertační práce
Dále jsou představeny základní teze dizertační práce, které podrobněji rozvíjí strukturu
práce a mohou hlouběji přiblížit její obsah. V části věnované výzkumným šetřením jsou
doplněny o metodologii a zásadní závěry.

3.1. Digitální stopy a jejich zneužití
Teze 1. Tematika digitálních stop uživatelů je aktuálním problémem, ke kterému může
informační věda poskytnout významné podněty.
Digitální stopy, tedy informace spojitelné s konkrétním uživatelem, představují data
dostupná prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Souvislost s informační
vědou v tradičním pojetí by mohla být navázána tímto směrem, protože právě data cirkulující
v technických zařízeních jsou jedním z klíčových významů termínu informace, které podle
Cejpka2 informační věda rozvíjí. Toto pojetí informační vědy může ale být považováno za
příliš široké a již překonané. Tematika digitálních stop ale má další návaznosti na již více
jádrové oblasti informační vědy.
Vymezit jádro informační vědy není jednoduché, jak ukazuje Lorenz3. Současně je ale
patrné, že všechny teorie do klíčové oblasti zájmu řadí zkoumání informace ve smyslu
komunikace. S ohledem na rozvoj ICT pak vystupuje úzká návaznost na počítačovou vědu
(Computer Science, v českém jazyce často označována jako informatika), kdy ale žádný
z těchto oborů není podoborem druhého, spíše se v určité části překrývají. A právě do této
části patří i problematika digitálních stop, protože ty vznikají pro potřeby komunikace, ať už
mezi uživateli nebo technickými zařízeními (např. záznamy IP adresy pro navázání na
předchozí aktivitu uživatele při zobrazování webových stránek, tedy udržení tzv. Session).
Pokud je vymezován vztah vědních oborů a postavení informační vědy v nich, mělo by
být zmíněno i informační vzdělávání, na které se dále problematika řešená v dizertační práci
bude hlouběji zaměřovat. Informační vzdělávání, ve smyslu vzdělávání pro efektivnější práci
s informacemi a technologiemi je zprostředkujícími, představuje tradiční službu informačních
2
3

CEJPEK, 2005, s. 14
LORENZ, 2012
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institucí. Stojí na pomezí s pedagogikou, ale protože se nezabývá pouze formou, ale i
obsahem, tedy prací s informacemi, spadá také do informační vědy. Věda v tomto směru je
klíčová pro kontinuální zkoumání a nabízení strategických postupů pro udržení informačního
vzdělávání odpovídajícího aktuálním potřebám společnosti, zejména s ohledem na informační
a komunikační technologie, které přinášejí rychlé a zásadní změny, jež je nutné reflektovat.
Téma digitálních stop tedy stojí na pomezí výše uvedených oborů, jak znázorňuje obr. 1.
Informační věda díky svému interdisciplinárnímu charakteru je schopná zohlednit nejen
směry zájmu určitého oboru, ale především jejich provázanost. Aby bylo patrné zdůvodnění,
proč je toto téma řešeno v rámci studia oboru informační věda, je důraz kladen na uživatelské
a společenské aspekty tématu a následně jeho zařazení do prostředí knihoven.

Obr. 1 Digitální stopy uživatelů a vztahy souvisejících vědních oborů

Teze 2. Velká část současných incidentů při užívání ICT je založena na zneužití
digitálních stop.
Díky stále kvalitnějším technickým možnostem a nedostatečné ICT gramotnosti
uživatelů představuje útok zneužívající digitální stopy nejsnazší dosažení úspěchu s cílem
získat informace, finance i jiné komodity prostřednictvím internetu. Roli hrají další aspekty
současného využívání ICT, např. vysoká možnost zapojení uživatelů do tvorby obsahu na
internetu, rozšiřující se virtualizace softwaru i hardwaru vedoucí až ke Cloud Computingu či
ověřené metody predikce na základě chování (např. při behaviorálním marketingu).
Nezanedbatelné množství digitálních stop vzniká působením samotného uživatele, se
kterým jsou spojeny, někdy jeho vlastní aktivitou, např. vytvářením uživatelských profilů či
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vlastním publikováním informací, ale jindy aniž by o tom věděl (mnoho uživatelů nemá bližší
představu o technickém fungování internetu a tedy např. netuší, že pro správné fungování
různých služeb je nutné identifikovat konkrétního uživatele či zařízení pomocí IP adresy)
nebo to mohl ovlivnit (např. ze zákona zveřejňované informace). S těmito stopami pak lze
často dále pracovat, a to legálně i protiprávně. V obou případech se může uživatel cítit
poškozen, ovšem každá z variant mu dává jiné možnosti, jak se bránit. Proto je v práci bráno
v úvahu legální i nelegální způsoby užití digitálních stop a možnosti jejich omezení.
Internet umožňuje získávat netušené informace velmi rychle s pomocí analýzy chování
uživatelů a pravděpodobnostního hodnocení souvisejících aspektů. To je základní princip tzv.
predikční analýzy. V současnosti jsou jako zdroje k výzkumům v tomto směru nejčastěji
využívány vyhledávače a sociální sítě. Záznamy o aktuálně vyhledávaných klíčových slovech,
které ukazují, o co je zájem nebo co se řeší, již byly využity pro včasné detekování počátku
chřipkové epidemie4. Proti tomu aktuální dění ve společnosti dokumentované v projevech na
sociálních sítích bylo využito pro predikci vývoje společenské situace v politicky nestabilních
oblastech5 a vývoje nezaměstnanosti6, ale také pro vývoj akciového trhu7. Jednodušší
předvídání je pak využíváno v behaviorálním marketingu, který je postavený na předpokladu,
že uživatelé lépe reagují na reklamu, která odpovídá jejich zájmu či potřebám. Ty lze přitom
odvodit opět z digitálních stop, i v tomto případě nejčastěji ve smyslu vyhledávaných výrazů
či navštívených stránek8 a publikovaných informací9.
Výše uvedené postupy jsou z hlediska zákona v pořádku, pokud jsou splněny určité
podmínky (např. při obsahově nevhodné reklamě, poučený souhlas uživatele se zpracováním
údajů o něm atp.). Digitální stopy ale mohou být zneužity při útoku. Ten může být směřován
na informace, uživatele nebo samotné technologie. Existuje široká škála metod, které mohou
být aplikovány se zneužitím digitálních stop, protože stejně jako cílená reklama uvedená výše
i cílený útok má větší šanci na úspěch. Digitální stopy tedy mohou být zneužity při tak
známých a tradičních problémech jako šíření malwaru10, ale stále více se hovoří i o krádežích
identity, které jsou založeny na znalosti citlivých uživatelských informací, které mohou mít
často podobu digitálních stop (např. pokud je jako uživatelské heslo použito datum narození,
které je zveřejněno i na Facebooku).
4

GINSBERG, 2008
SUJA, 2011
6
NIKOS, 2009
7
BOLLEN, 2009
8
PART IV: MARKETING & PROMOTION: CHAPTER 17: BEHAVIORAL TARGETING, 2006
9
SULLIVAN, 2011
10
Označení pro každý škodlivý software, ať už je jeho cílem jakákoli poškozující činnost.
5
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3.2. Digitální stopy, informační vzdělávání a knihovny
Teze 3. Prevence, zejména ve formě vzdělávání uživatelů ICT, v oblasti internetové
bezpečnosti je účinnější než represe.
Klíčové je spojení různých typů opatření podporujících ICT bezpečnost, např.
technologické zajištění, správné nastavení softwaru a hardwaru, legislativa využitelná při
incidentech i informační chování uživatelů. Při pohledu na slabé stránky různých opatření pro
podporu bezpečnosti uživatele při práci s ICT se ukazuje, že vzdělání je vhodným doplňkem,
který tato rizika omezuje, a současně je klíčové ve spojení se všemi ostatními typy řešení.
Ať už je represivní postih iniciován samotnou obětí nebo pro to určenou organizací
(Policie ČR, Úřad pro ochranu osobních údajů11, kolektivní správce autorských práv12 atd.),
případy jeho užití i možnosti jsou striktně limitovány zákonem. Problém může nastat i
v případě, že si oběť není vědoma, že má možnost žádat postih, příp. neví, na koho se obrátit.
Mezi limity zákona je často zmiňována teritorialita práva13, která naráží na geografickou
nevázanost internetu. Harmonizace legislativy je sice iniciována, především v Evropské unii,
ale její vznik není jednoduchý kvůli omezení právní suverenity států. Dlouhá doba vzniku
může způsobit, že předpis neodpovídá aktuálním potřebám ještě před uvedením v účinnost.
A pokud již existuje, vždy ještě záleží na lidském faktoru, především ochotě určených
subjektů zabývat se daným problémem. Proto není vhodné se omezit na represivní prostředky
pro zajištění bezpečnosti uživatelů. Ještě zřetelnější důvod lze pozorovat při pohledu na
možné důsledky útoků zneužívajících digitální stopy, kdy především ty psychologické mohou
být doživotní, příp. vést k finančnímu bankrotu i k sebevraždě14. Vhodné je tedy, pokud je to
možné, útokům předcházet, což je cílem prevence, která ale může mít opět různé podoby.
Zajištění digitální bezpečnosti může evokovat pouhou aplikaci technologických
nástrojů15. Jejich přínos je nesporný a umožňují silně zvýšit zabezpečení uživatele často
s nízkými nároky na jeho aktivitu, znalosti či schopnosti. Zásadní problém ale spočívá v tom,
že je vždy možné je obejít. Tím přitom není myšlen jen sofistikovaný útok hackerů, ale častěji
chování uživatele. Pokud nečte varování, která mu bezpečnostní software zobrazuje, nemůže
Působnost dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Působnost dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, ve
znění pozdějších předpisů
13
Podrobněji např. NOVOTNÝ, 1997; SMEJKAL, 2001; MATĚJKA, 2002;
14
K tomu došlo např. po kyberšikaně Ryana Patrica Halligana, Anny Halman a Megan Meier nebo sextingu
v případě Jessicy Logan.
15
To podporuje i vymezení termínu informační bezpečnost v TDKIV – POTÁČEK, 200311
12
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se divit, že se stane obětí útoku. Je proto nezbytné, aby byl uživatel poučen o tom, jak a před
čím jej technologická opatření chrání. Pouze tak je možné hovořit o bezpečnosti (v angl.
terminologii Safety) a nejen zabezpečení (angl. Security). Výše zmíněná legislativa může také
působit preventivně, zejména strachem z postihu. Ovšem stejně jako u technologických řešení
i zde je nutná znalost uživatele, který se může stát (i nevědomky) útočníkem, protože opět
když neví, že je daná oblast ošetřena zákonem, tak také neví, že by se měl bát. Vzdělání je
tedy zásadní pro účinnost popsaných opatření. Využívání a zneužívání digitálních stop je silně
spojené s chováním uživatele, které je opět ovlivněno vzděláním – uživatel totiž musí vědět,
jak se s ICT pracuje, jaká pozitiva a negativa mu využití nabídnutých možností může přinést.
Uvedené problémy jednotlivých řešení neznamenají, že je jejich využití bezpředmětné.
Pouze je upozorněno na jejich slabiny a možnosti jejich omezení prostřednictvím vzdělávání,
na které se zaměřuje dizertační práce. Vždy ale musí dojít ke spojení všech výše uvedených
aspektů, aby bylo možné hovořit o dostatečném ošetření bezpečnosti uživatele.
Teze 4. Knihovny mají vysoký potenciál pro zvýšení informační bezpečnosti uživatelů
ICT prostřednictvím vzdělávacích lekcí.
Potenciál knihoven spočívá v jejich tradičních rolích i těch, které se od nich očekávají
pro uspokojení aktuálních potřeb uživatelů. Je také podpořen ukotvením ve strategických
dokumentech vymezujících funkce a roli knihoven v současné společnosti a v modelech a
standardech gramotností podporovaných knihovnami (informační, mediální, internetová atp.).
Potenciál knihoven vychází z následujícího16:
-

Zajišťují přístup veřejnosti k internetu spolu se souvisejícími službami (vč. pomoci).

-

S využitím své tradice mohou stavět na image důvěryhodných institucí.

-

Tvoří hustou celostátní síť úzce spolupracujících institucí.

-

Mají klíčové postavení v zajištění neformálního informačního vzdělávání.

-

Většina se svými službami snaží oslovit co nejširší okruh uživatelů.

-

Jsou navázány dlouhodobé vztahy s lokální komunitou i místními školami.

-

Jsou snadno dostupné pro uživatele, ale každý se může rozhodnout, zda jich využije.
Tento potenciál i zakotvení tématu bezpečnosti vychází ze strategických dokumentů

vytvářených státem17 pro celou oblast informační politiky, která zahrnuje také informační
instituce, vč. knihoven, i knihovnickými organizacemi18.

16
17

Podrobněji rozvádí KOVÁŘOVÁ, 2012
Např. Digitální Česko v. 2.0 - Cesta k digitální ekonomice, 2013
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3.3. Analýzy a průzkumy
Cílem vlastního šetření je najít odpovědi na výzkumnou otázku:
Výzkumná otázka: Jakými postupy by mělo být efektivně zvyšováno zajištění digitálních
stop uživatelů ICT, především dětí na základní škole, prostřednictvím
vzdělávání v knihovnách?
Podotázka 1. Jaký je současný stav vzdělávání v oblasti informační bezpečnosti v českých
knihovnách s důrazem na digitální stopy uživatelů ICT?
Podotázka 2. Jaké jsou aktuální znalosti a jejich nedostatky u knihovníků pro dostatečnou
připravenost na vzdělávání uživatelů?
Dvě výše uvedené podotázky se vztahují k deskripci reálných podmínek v knihovnách, které
bylo nutné zohlednit při návrhu metodiky lekcí. Na jejich výsledky tedy navazovala její
příprava a následně ověření v rámci následující podotázky:
Podotázka 3. Jaké jsou osvědčené postupy pro efektivní vzdělávání dětí v 4. – 5. třídě
základní školy o bezpečnosti digitálních stop realizované knihovnou?
V rámci prvotního mapování prostředí byl určen cíl pokrýt plošně Českou republiku, ve
které v době šetření fungovalo téměř 6500 knihoven19, z toho přibližně 700 profesionálních20,
k tomu bylo využito kvantitativního šetření ve formě online dotazníku. K omezení výhradně
na digitální stopy nebylo přistoupeno s ohledem na to, že by mohlo dojít k nejednoznačnému
výkladu v situaci, kdy ještě není známá úroveň znalostí a množství realizovaných
vzdělávacích akcí v knihovnách ani v širší oblasti, tedy informační bezpečnosti.
První šetření bylo realizováno 8. - 19. 8. 2011 a elektronicky byli dotazováni knihovníci
především pro vytvoření prvního přehledu o situaci v oblasti informační bezpečnosti
v knihovnách. Výsledky jsou založeny na 210 responzích (43 dalších responzí bylo vyřazeno,
protože nepocházely od knihovníků) pomocí oslovení přes vedoucí dvou knihovnických
organizací zaměřených na vzdělávání (IVU SDRUK a IVIG AKVŠ) a následně rozšířením
pomocí sedmi elektronických konferencí pro knihovníky s možným vztahem ke vzdělávání.

Např. Manifest IFLA o přístupu k internetu, 2002; The Role of Libraries in Lifelong Learning: Final report of
the IFLA project under the Section of Public Libraries, 2003; Manifest IFLA pro digitální knihovny, 2010
19
Seznam evidovaných knihoven, 2011
20
Není dostupné aktuální číslo, ale s ohledem na celkové počty lze výše uvedenou hodnotu alespoň přibližně
odhadnout ze starší statistiky uvedené v článku Komentář ke statistickým údajům o knihovnách v ČR v roce
2008, 2009
18
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Druhý dotazník navázal na předchozí, ale díky tomu, že již mohl stavět na známých
skutečnostech, rozšiřoval poznatky o vzdělávání samotných knihovníků. Data byla získána
v období 2. - 30. 1. 2012 ze 121 jedinečných městských a krajských knihoven (pokryta tedy
byla přibližně pětina souboru), tentokrát nejdříve z přímého oslovování e-maily, následně
s pomocí regionálních metodiků a nakonec s rozšířením na elektronické konference.
Pro každé z těchto šetření lze formulovat jednu tezi, která odráží základní zjištění:

Teze 5.Knihovny

jsou

nakloněny

realizaci

vzdělávacích

aktivit

k problematice

digitálních stop pro své uživatele, ale zatím se jí věnují v omezené míře.
První, ale i druhý dotazník prokázaly, že knihovny mají zájem realizovat vzdělávací
lekce v oblasti internetové bezpečnosti, především s důrazem na zneužívání digitálních stop a
narušení soukromí uživatelů ICT jejich prostřednictvím. Zájem je podporován poptávkou po
těchto lekcích ze strany uživatelů knihoven, zejména s ohledem na spolupráci se školami.
Přestože dále uvedené výsledky jsou spojeny s otázkami na informační bezpečnost
obecně, z toho, která témata považují knihovníci za klíčová a která se domnívají, že by měla
být v knihovně pokryta, vyplývá, že obvykle si téma informační bezpečnosti spojují právě
s problematikou digitálních stop a jejich možného zneužití. To dokládá přehled témat, o která
projevili respondenti zájem v druhém šetření, znázorněný na obr. 2.

Obr. 2 Témata pro další vzdělávání knihovníků v oblasti informační bezpečnosti

Oba dotazníky přinesly stejný výsledek v tom, že téměř tři čtvrtiny knihoven vzdělávací
akce uživatelům nabízí a téměř polovina vyjádřila, že zahrnují i informační bezpečnost. Přesto
mají zájem o další podporu v tomto směru, např. 76,8 % respondentů druhého šetření
projevilo zájem o metodické materiály k vzdělávání v oblasti informační bezpečnosti.
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Co se týče přímo vyjádření zájmu o problematiku, je povzbudivé zjištění z prvního
šetření, že dle 93 % respondentů jsou již aktivity k informační bezpečnosti v jejich knihovně
realizovány (a někdo tam tedy vidí význam tématu) nebo že by podle nich měly být.
V druhém šetření pak 98 % respondentů vyjádřilo přesvědčení o významu vzdělávání
v oblasti informační bezpečnosti a zbylá 2 % zvolila možnost nevím/nemohu odpovědět.
Teze 6.Mnoho knihovnic a knihovníků si uvědomuje možné ohrožení sebe nebo
uživatelů knihovny vlivem své neznalosti, a proto mají zájem o vlastní rozvoj i
podporu k vzdělávání v tématu.
Tato teze je založena na celoživotním profesním vzdělávání samotných pracovníků
knihoven, které je již akceptováno jako nezbytné. Svou roli zde jistě sehrávají ICT, které úzce
souvisejí se službami nabízenými knihovnami. Proto jejich pracovníci musí zvyšovat své
vlastní kompetence pro práci s technologiemi, aby mohli podporovat své uživatel v témže21.
Knihovníci sami pociťují své slabiny a projevují zájem o vlastní vzdělávání v tomto
směru. I základní a tematicky ne příliš široký e-learningový kurz pak považují za prospěšný a
většina oceňuje poučení zejména v oblasti digitálních stop a jejich zneužití22. Zájem o téma,
doložený nepřímo v prvním dotazníku, přímo vyjádřilo v druhém 84 % respondentů, přímý
nezájem pouhých 11 %.
Teze 7.Knihovníci mají dostatečné znalosti problematiky digitálních stop pro realizace
navržené metodiky, ale ne pro pokročilejší či specifičtější vzdělávání v tématu,
např. dospělých v techničtěji zaměřeních tématech.
I poslední kvantitativní zjišťování v rámci deskripce prostředí využilo k oslovení
respondentů elektronické konference knihovníků, tentokrát s cílem zmapovat jejich znalosti
v problematice digitálních stop. Vedle toho byli dotazováni také studenti oboru informační
studia a knihovnictví v Praze, v Brně a v Opavě pro zjištění, do jaké míry jsou budoucí
knihovníci připravováni v tomto směru. Odpovědi byly shromažďovány 21. 6. – 15. 9. 2013 a
získáno bylo 213 kompletních odpovědí. Didaktický test byl konstruován s ohledem na obsah
teoretické části dizertační práce odpovídající seminářům realizovaným pro studenty a
knihovníky autorkou této práce.

Uvedené je blíže rozvedeno při vymezení teze 4 v kap.3.2. Digitální stopy, informační vzdělávání a knihovny.
Podrobněji se vzdělávání v knihovnách věnuje i Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 - 2015 včetně
internetizace knihoven: Knihovny pro EVROPU 2020, 2012
22
Toto tvrzení je založeno na zpětné vazbě a závěrečném úkolu v rámci studentského projektu iNeBe.
21
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V souladu se stanovenými hypotézami byla zjištěna míra znalostí dostačující pro
primární cílovou skupinu dizertační práce, ale byly identifikovány i slabiny, především
v technicky zaměřených otázkách. Jako klíčový faktor při znalostech se přitom ukázal osobní
zájem o problematiku, převažuje tedy vnitřní motivace. Proti tomu se neprokázala hypotéza
vyšších znalostí studentů proti knihovníkům, rozdíly byly zjištěny spíše při odlišném rozsahu
vzdělání v tématu, bez ohledu na stupeň vzdělávání, kdy bylo realizováno.
Teze 8. Navržená metodika využívá vhodně metod neformálního vzdělávání k rozvoji
znalostí, dovedností a postojů dětí v oblasti bezpečnosti digitálních stop.
Metodika vzdělávání byla ověřována formou akčního výzkumu ve spolupráci s Městskou
knihovnou v Poličce a Masarykovou základní školou ve stejném městě. Jednalo se o účelový
výběr extrémního případu, který byl vhodný pro dosažení cíle a pro akční výzkum, který
vyžaduje spolupráci zúčastněných subjektů. Lekcí prošlo celkem 8 tříd (5 v roce 2013 a 3
v roce 2014), po každé docházelo k evaluaci průběhu s ohledem na zúčastněné pozorování a
tím k vytvoření cyklu akčního výzkumu. Druhý rok šetření prokázal saturaci vzorku pro
kvalitativní hodnocení zúčastněného pozorování.
V souladu s Kirkpatrickovým modelem evaluace vzdělávání a zvýšením validity výzkumu
triangulací metod bylo zúčastněné pozorování doplněno zpětnou vazbou s jednoduchým
smile-sheetem s třemi hodnotami, který prokázal pozitivní hodnocení lekce dětmi.
Navazovala dokumentová analýza, pomocí které se podařilo prokázat simulační a edukační
vliv lekce i funkčnost neformálního vzdělávání a východisek aktivního učení.
Nakonec bylo hodnocení lekce i rozšíření názoru na téma dizertační práce zjišťováno
rozhovory se šesti stakeholdery v rámci 360° zpětné vazby: knihovnicí, ředitelem knihovny,
učitelkou účastnící se lekce, ředitelkou školy, žákyní účastníci se lekce a její matkou. Tak byl
ověřen dlouhodobý pozitivní přínos lekce nejen samotnými účastníky, ale i jejich okolím.
Přestože si všichni byli vědomi možných bariér, které mohou při implementaci metodiky
nastat, vyjádřili přesvědčení vycházející z jejich zkušenosti, že tyto bariéry jsou překonatelné
a pozitivní vliv lekcí je natolik potřebný, že náklady s tím spojené jsou vynaložené vhodně.
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