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Subjektivně-objektivní pohled: vysokoškoláci a práce s informacemi

Vanda Vaníčková

Nalákat do knihovny mladé dospělé bývá mnohdy výzva. Studenti vysokých škol jsou v tomto ohledu relativně 

výjimkou, protože ke studiu práci s odbornou literaturou, již knihovny mají, potřebují. Anebo už ne? Jak získávají 

informace a jak s nimi pracují?

V rámci doktorského studia, které poslední roky absolvuji, vedu seminář zaměřený na rozbory vybraných 

filosofických textů. Odtud onen subjektivní pohled z nadpisu článku. Tendence přístupu k informacím a jejich 

zpracování, jež jsem u studentů po tři semestry pozorovala, se pokusím propojit s objektivními fakty. Nejde o 

žádnou dlouhodobou studii s vědeckými ambicemi, spíše o odlehčený nástin obrazu teorie a reality.

Aktuální statistiky[1] hovoří o 311 tisících studentů na vysokých školách (zhruba 267 tisíc jsou přímo Češi). 

V České republice je dle registru vysokých škol možnost studovat na 26 veřejných, 40 soukromých a dvou státních 

vysokých školách. Počet vysokoškoláků, i přes opravdu značné množství vysokých škol, obecně klesá. Přejme si, 

aby hlavně neklesala kvalita absolventů.

Byť jsou nejpreferovanější studijní obory technické vědy, budu se konkrétněji věnovat studentům humanitních 

oborů. Seminář založený na práci s knihami, studiemi a články nedává studentům příliš na výběr, do knihovny pro 

materiál ke studiu zkrátka musejí. Nezřídka ale studenti sami přiznávají, že jejich první cesta vede na internet. 

Třeba už někdo knihu oskenoval. Nebo, ještě lépe, už vypracoval výtah jejího obsahu. Protože díla filosofie 20. 

století nejsou tak „sexy“ jako bestsellery či „potřebná“ jako maturitní kánon, obvykle na internetu nebývají. 

Objektivně vzato se na studenty nelze zlobit. Práce s internetem jako všespásným zdrojem je jim přirozená. 

Postfaktická doba,[2] v níž se právě nacházíme, je právě touhou mít vše (včetně informací) TEĎ a TADY typická. 

Regál v knihovně, kam musím dojít, v porovnání se třemi kliknutími myši prohrává.

Informační besedy se středoškoláky v knihovnách probíhají. Ať už je obsah jakýkoli (knihovna, literatura, práce 

s databázemi atd.), díky zkušenostem z výuky na vysoké škole apeluji na důležitost formy práce s informacemi. 

Opusťme klasické statické přednášky a směřujme žáky k aktivní týmové a kreativní práci. Ze střední školy je malý 

krok na vysokou, z vysoké pak do zaměstnání. Ze statistik vyplývá, že druhým klíčovým kritériem při výběru 

zaměstnavatele je tzv. kreativní a dynamické prostředí. Jenže k čemu je absolventovi podnětné prostředí a tým 

spolupracovníků, když na nic takového není úplně zvyklý a neumí v tom kvůli převaze individuální práce a frontální 

výuky ve vzdělávání „chodit“?

V rámci úkolů k získávání zápočtů zadávám v semináři studentům týmovou práci. Pokyny jsou jednotné, způsob 

provedení zcela volný. Opakovaně od studentů přicházejí (ať už při anonymním nebo společném hodnocení) 

výhrady k takové formě úkolu. Vytvořit tým, sjednotit formu a tempo, pohlídat kvalitu práce jednotlivých členů, a 

hlavně se spolehnout na její vypracování. To vše nevyhovuje. „Raději pracuji sám, jsem si odpovědný za svůj úkol, 

nemusím čekat na práci ostatních.“ Na druhou stranu to vše, co studenti v mých seminářích nemají zcela v oblibě, 

je bezpochyby spojené s vytouženým kreativním a dynamickým prostředím…

Poslední poznatek, jenž by mohl padnout na úrodnou půdu u vás knihovníků, se týká (ne)kritického přístupu ke 

zdrojům informací. Wikipedii nepovažuji v seznamu použité literatury při tvorbě seminární práce za vhodnou, už 

mě ale ve výčtu nepřekvapí. Určitá absence kritického úsudku u vysokoškoláka, vzdělaného dospělého, však 

mnohdy ano. Proto osvětové činnosti věnované pramenům a zdrojům v žádné věkové kategorii není nikdy dost. 

Leccos studenti vyřeší selským rozumem a přes sekundární prameny původní zdroj najdou a uvedou. Často ale 

považují cizí referát nebo seminární práci za relevantní zdroj rovný odborné monografii z akademického 



pracoviště. Anebo v nouzi propojí zdánlivě nepropojitelné – student ve stati o filosofickém výkladu vědeckých 

revolucí a pojmu paradigma T. S. Khuna odkazoval na diskuzi na fóru stránky www.doktorka.cz.

Dobrá rada závěrem? Jak jsem již naznačila, nepolevovat v informační osvětě, protože byť se může zdát, že 

vysokoškolák je někdo, kdo už o světě informací, pramenech a zdrojích ví všechno, realita bývá jiná a mnohdy 

nečekaná. Přesně v duchu toho, co říkávala Forrestova máma: „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co 

ochutnáš.“
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[1] Data vycházejí z internetového statistického projektu Česko v datech, na němž pracuje Český statistický úřad, 

městské úřady, Akademie věd a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje. Především z příspěvku: 

Studenti nové generace: kdo navštěvuje české vysoké školy a co chce od svého budoucího zaměstnání. Česko 

v datech [online]. ©2016 [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: http://www.ceskovdatech.cz/clanek/60-studenti-nove-

generace-br-kdo-navstevuje-ceske-vysoke-skoly-a-co-chce-od-sveho-budouciho-zamestnani/

[2] Objasnění termínu postfaktická doba se věnuje například i psycholog Dalibor Špok. Více viz video: DVTV. 

Doba postfaktická? Emoce vítězí. Pravdu má ten, kdo má nejvíce lajků, volíme baviče, říká Špok. Aktuálně.TV

[online]. 17. 11. 2016 [cit. 2017-04-12]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/doba-postfakticka-emoce-vitezi-

pravdu-ma-ten-kdo-ma-nejvice/r~4868c726ac4011e687f70025900fea04/
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