
GRAMOTNOST
(Dovednost nebo schopnost, např. číst a psát)

FUNKČNÍ GRAMOTNOST
(Schopnost orientovat se ve světě informací)

+
počítačová gramotnost

=
INFORMAČNÍ GRAMOTNOST

(Funkční gramotnost v informační společnosti))
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IALS/SIALS:
dokumentová numerická jazyková literární
schopnost dovednost schopnost          schopnost
vyhledat manipulovat dorozumět se        nalézt a
a využít s čísly v cizím jazyce 
porozumět
přesně defi-          informaci
novanou          z textu
informaci
(práce 
s informačními

PISA:
čtenářská        přírodovědná

matematická
schopnost porozumět  schopnost     schopnost
psanému textu,       využívat     poznat a pochopit
vyhledat v něm       přírodovědné     roli matematiky
potřebné informace     poznatky     ve světě a umět
a určitým způsobem    v běžném     ji používat
je použít       životě     v běžném životě

další druhy gramotností: např. vizuální, mediální, 
finanční...
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CILIP - Chartered Institute of Library and Information Professionals

Informační gramotnost znamená vědět, kdy a proč potřebujeme informace, kde je najdeme, jak je zhodnotíme, 
použijeme a jak je budeme etickým způsobem sdělovat dál.
http://www.informationliteracy.org.uk/Information_literacy_definitions/Definitions.aspx

ACRL - Americké knihovnické asociace a její divize pro vysokoškolské knihovny:
Informační  gramotnost  je  soubor  dovedností,  které  jsou  potřebné  pro  nalezení,  získání,  analýzu  a  použití 
informací.
http://www.ala.org/ala/mgrps/divs/acrl/issues/infolit/overview/intro/index.cfm
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NHS Education for Scotland
http://www.infoliteracy.scot.nhs.uk/home.aspx 

Definice čtenářské gramotnosti:
• VÚP:  ČG je  celoživotně  se  rozvíjející  vybavenost  člověka  vědomostmi,  dovednostmi,  schopnostmi, 

postoji  a hodnotami potřebnými pro užívání všech druhů textů v různých individuálních a sociálních 
kontextech

• PISA: ČG znamená schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet o něm a používat jej k dosahování 
určitých cílů, k rozvoji vlastních schopností a vědomostí a k aktivnímu začlenění do života společnosti1

1 KOŠŤÁLOVÁ, Hana, et al. Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka [online]. Praha : ČŠI, 2010 [cit. 2010-07-21]. 
Dostupné z WWW: <http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka>. s. 14.
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Otázka
Co potřebuješ 

vědět?
Musíme znát 

správnou otázku, 
abychom mohli 
najít správnou 

odpověď.

Sdílej!
Tyto informace 

mohou být užitečné 
pro ostatní.

Jaký nástroj zvolíš 
pro jejich sdílení?

Použij!
Jak použiješ nové 

informace?
Které oblasti ti 

pomohou zlepšit?

Zdroj
Kde hledat 

odpověď – může to 
být člověk, tištěný  
nebo elektronický 

text.

Najdi!
Která slova 

použiješ, abys 
našel odpověď?

Zhodnoť!
Našel jsi správné 

informace?
Jsou důvěryhodné?

Kombinuj!
Naučil ses něco 

nového a 
užitečného? Spoj 
tyto informace 
s těmi, které jsi 

znal.
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