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Jak na lekce internetu pro seniory

Markéta Maršíková

Žijeme v 21. století, v tzv. informační společnosti, kde moderní informační a komunikační technologie tvoří nedílnou 

součást našich životů. V souvislosti s informační společností se často hovoří i o informační explozi a přehlcení jedince 

informacemi. Objem poznání díky moderním technologiím skutečně narůstá enormní rychlostí a na jedince jsou kladeny velké 

nároky, co se týče příjmu, zpracování a využívání informací, a přitom vhodné informace mají dnes cenu zlata. Není tedy divu, 

že se stále více diskutuje pojem informační gramotnost, jakožto "schopnost jednotlivce prostřednictvím dostupných 

informačních metod a technologií vyhledávat, zpracovávat, vyhodnocovat a využívat informace"1).

            Nicméně ač je informační gramotnost aktuálním a hodně diskutovaným tématem, její úroveň v rámci České republiky 

není nejlepší. Podle statistických údajů ČR jsme hluboko pod průměrem EU (např. 47 % populace v ČR nemá žádné 

zkušenosti s prací na počítači, evropský průměr je 36 % a v některých zemích EU to je pouze 15 % populace)2). Informační 

vzdělávání dětí a mladých lidí by měly zastávat zejména školy. Ale co se týče starší generace, která již má povinnou školní 

docházku dávno za sebou, pro tu jsou moderní informační a komunikační technologie často „velkou neznámou“, se kterou si 

moc neví rady, a velmi ocení každou nabídku pomoci. A to je velká příležitost, kterou bychom měli využít pro nás, pro 

knihovny.

            V tomto příspěvku se budu věnovat právě této příležitosti a podobě lekcí, které každá knihovna může pro veřejnost 

snadno uspořádat. Nemám ale na mysli lekce zaměřené na výuku základní práce s počítačem, nýbrž lekce o vyhledávání a 

využívání digitálních informací, a to konkrétně v prostředí internetu, který je velkým fenoménem naší doby. Jak internet 

funguje, jaké služby nabízí, kde a jak na něm hledat informace? To byla základní témata cyklu lekcí pro veřejnost nazvaných 

„Internet - cenný zdroj informací“, které jsem uskutečnila v Městské knihovně Nové Město nad Metují v roce 2011 a o kterých 

bych vám chtěla něco málo napsat. V tomto příspěvku se budu snažit popsat vše, co ony lekce obnášely, a pokud vám to 

bude sloužit jako inspirace pro vlastní akce, budu jen ráda.

1) Dispozice knihovny

            Hlavním předpokladem k uskutečnění lekcí internetu pro veřejnost je počítačové vybavení knihovny. Ta musí mít k 

dispozici minimálně několik počítačů s připojením na internet, aby si účastníci lekcí mohli vše sami prakticky vyzkoušet. Velkou 

výhodou je, pokud knihovna vlastní i projektor a projekční plátno, jejichž využití se mi velmi osvědčilo. Když účastníci nejen 

poslouchali, ale i viděli, co na internetu dělám, mnohem lépe se pak sami orientovali.

2) Obsah lekcí

Internet je velmi obsáhlou problematikou, o které by se dalo hovořit mnoho hodin, a proto je třeba si nejdřív dobře 

promyslet obsah lekcí. Už na počátku mi bylo jasné, že se nebude jednat o jednu, dvě nahodilé přednášky, ale o pravidelný a 

ucelený cyklus setkání, na kterých budeme probírat jednotlivá stěžejní témata. V úvahu jsem musela brát i cílovou skupinu, se 

kterou jsem se rozhodla pracovat, a to zejména její dosavadní zkušenosti s počítači (předpokladem byla pouze základní 

uživatelská znalost PC). Proto jsem se do lekcí internetu rozhodla zařadit pouze stěžejní témata a snažila se je podat 

jednoduchou a názornou formou.

            První setkání bylo věnováno internetu obecně - co to internet je, jak vzniká, kdo ho řídí, jak funguje, co to jsou 

prohlížeče, internetové adresy a domény. Vše jsem se snažila vysvětlit pomocí zjednodušených přirovnání k věcem, které jsou 

starším lidem blízké (např. internet k celosvětové síti knihoven, internetové stránky ke knihám, vyhledávače ke knihovnám, 

webové roboty ke knihovníkům apod.), a to vše ilustrovat na názorných příkladech promítaných na plátno.

            Při dalších setkáních jsme se zaměřili na internetové vyhledávače a základní vyhledávací postupy. Představili jsme si 

Google a Seznam, ve kterých jsme uskutečnili řadu cvičných vyhledávání. Na praktických příkladech jsme se naučili, jak 

formulovat dotazy, jak fungují „našeptávače“ a opravy překlepů a hlavně jak se orientovat ve výsledcích hledání (co je 

reklama, a co ne, jak se výsledky řadí, jak posoudit relevanci a důvěryhodnost informací apod.). Po každém setkání jsem 



účastníkům rozdala vytištěné příklady na procvičování a byla vážně mile překvapená, když si to doma svědomitě zopakovali 

nebo si to přišli vyzkoušet přímo do knihovny.

            Od internetových vyhledávačů jsme se přesunuli ke knihovním online katalogům, řekli jsme si, čím se liší, a vyzkoušeli 

si vyhledávání v různých typech katalogů (Clavius, KP-Win, Aleph).

            Poté jsme se věnovali Wikipedii jakožto největší představitelce internetových encyklopedií. Řekli jsme si, jak vzniká, jak 

můžeme posoudit důvěryhodnost jejího obsahu a samozřejmě jsme si vyzkoušeli i řadu praktických ukázek vyhledávání.

            Celý kurz jsem zakončila povídáním o bezpečném internetu. O tom, že na internetu sice fungují jistá pravidla (tzv. 

netiketa), ale že se na něm můžeme často setkat i s různými negativními a nebezpečnými jevy, na které si musíme dávat 

pozor. Těchto negativních jevů je celá řada, ale pro potřeby lekcí internetu pro seniory jsem zmínila jen ty, se kterými by se 

mohli sami setkat. Mezi ně patří např. spamming, phishing, extremistické projevy, pomluvy apod. Stručně řečeno „neklikat“ na 

pochybné odkazy a nevěřit všemu, co se na internetu nachází.

3) Vědomostní předpoklady knihovnice/knihovníka

            Možná si říkáte, že k přípravě lekcí internetu pro veřejnost je třeba mít jisté vědomostní a dovednostní předpoklady, a 

že to tudíž není nic pro vás. Ale věřte, že to zvládne každá šikovná knihovnice či knihovník a vůbec nemusí být „počítačový 

génius“. Internet je totiž cenným zdrojem informací i pro nás knihovníky a můžeme na něm najít řadu materiálů, které nám 

můžou velmi pomoci při přípravě podobných lekcí. Co se týče problematiky vyhledávání informací na internetu, osobně vám 

mohu pro začátek doporučit následující zdroje:

Infogram - www.infogram.cz

Zde naleznete nejen řadu informací o informační gramotnosti a vyhledávání informací z různých zdrojů, ale rovněž spoustu 

praktických příkladů, které můžete sami využít.

IVU SDRUK - www.svkos.cz/sdruk/odborne-sekce/sekce-pro-informacni-vzdelavani-uzivatelu

Na stránkách Sdružení knihoven ČR v sekci pro informační vzdělávání uživatelů můžete najít příspěvky z konferencí, které 

vám mohou být zajímavou inspirací.

Bezpečný internet - www.bezpecnyinternet.cz

Na těchto stránkách najdete vše, co se týká problematiky bezpečného internetu.

Nápovědy

A také bych Vám doporučila využívat i nápovědy jednotlivých služeb, které vám rovněž mohou napomoci při přípravě 

jednotlivých lekcí. Např. na stránkách Googlu najdete podrobný popis všech jeho služeb a možností vyhledávání, stejně tak i 

na Seznamu, Wikipedii a dalších.

            Co napsat závěrem? Pokud jste podobnou akci ve vaší knihovně zatím nepořádali, určitě to zkuste, protože to opravdu 

stojí za to. Starší lidé vám za to budou opravdu velmi vděční a vás samotné jistě potěší jejich očividné pokroky a zejména 

jejich radost z toho, že internet už pro ně konečně není „velká neznámá“. Mě samotnou nejvíc dojalo, když se mi jeden 

účastník svěřil, že se doma kvůli internetu cítil odstrčený, protože když něco potřeboval najít, vždy se musel spoléhat na velmi 

neochotná vnoučata, která mu s tím pomáhat nechtěla... „Ale teď že už to umí sám a že jim to nandá.“ :o) Doufám tedy, že 

vám můj příspěvek byl alespoň trochu inspirací a že se sami s chutí pustíte do vlastních akcí. Pokud ano, přeji vám hodně 

úspěchů a spokojených účastníků.
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