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Rozvoj informační gramotnosti je (nejen) v českém 
prostředí dlouhodobou doménou knihoven, a to jak 
na úrovni základních, tak vysokých škol. v případě zá-
kladních škol můžeme vidět silné zapojení obecních 
knihoven1, které prostřednictvím učících knihovníků2 
pracují s cílovou skupinou základních škol, v českém 
prostředí byly realizovány projekty (Co nebylo v učeb-
nici)3, které tyto dvě instituce právě nad tématem in-
formačního vzdělávání propojovaly.
vedle toho můžeme vidět vícekolejnou péči o studen-
ty vysokoškolské, ať již formou aktivit vedoucích k se-
známení se s knihovním fondem, službami knihoven, 
nebo i povinné a volitelné kurzy v kurikulu jednotli-
vých oborů, které se zaměřují na specifické potřeby 
dané skupiny vysokoškolských studentů. existuje zde 
také velké množství workshopů, ale i online vzděláva-
cích kurzů zaměřených na určité oblasti práce s infor-
macemi, nejčastěji spojené s tvorbou vlastního odbor-
ného textu.4

Mezi těmito dvěma poměrně dobře saturovanými sku-
pinami se nachází středoškolští studenti, kteří se oci-
tají mimo klasické institucionální podporující rámce. 
Střední školy s knihovnami spolupracují spíše zřídka, 
případně se zaměřují na oborové problémy konkrét-
ních předmětů. v českém kurikulárním systému není 
informační gramotnost přímo zakotvena jako samo-
statný předmět nebo klíčová kompetence, ale z naše-
ho výzkumu kurikula tří středních škol současně plyne, 
že jde o téma reflektované vzdělávacími institucemi, 
které si uvědomují, že by s ním měli aktivně pracovat. 
Náš předchozí výzkum ukázal, že školy i sami studenti 
téma aktivně reflektují a vnímají ho jako potřebné pro 
svoji vlastní edukaci.5

v českém prostředí chybí širší tradice knihoven a in-
formačních center, která známe například z USA, 

která se právě rozvoji informační gramotnosti silně 
věnují, a přesto studie jasně deklarují, že z hledis-
ka informační gramotnosti je přechod mezi střední 
školou a univerzitou v USA velice problematický. Lze 
hovořit o těsné souvislosti mezi informační gramot-
ností a kompetencemi k učení, což nás vede k úvaze 
nad tím, zda mimořádně vysoká studijní neúspěšnost 
univerzitních studentů v ČR není s tímto fenoménem 
také spojená. Informační gramotnost má ale také vliv 
na pracovní úspěchy nebo zdravotní gramotnost a jed-
noznačně tak přispívá ke kvalitě života jako takového. 
Studie také dokládají, že dostupnost zdrojů a schop-
nost s nimi pracovat, je pro středoškolské studenty zá-
sadní, z hlediska budování vlastní identity.8

Z těchto poznatků jasně vyplývá požadavek na tvorbu 
vzdělávacích aktivit, které budou zaměřené na středo-
školské studenty a umožní jim informační gramotnost 
adekvátním způsobem rozvíjet. Na tomto půdorysu 
vznikl projekt podpořený technologickou agenturou 
České republiky s názvem Platforma pro transfer zna-
lostí: informační gramotnost pro středoškoláky v ote-
vřeném mash-up virtuálním učebním prostředí. Jeho 
cílem bylo vytvořit učební prostředí pro středoškolské 
studenty a jejich učitele, které budou moci použít pro 
rozvoj informační gramotnosti, ať již formou sebe-
vzdělávání nebo přenesením témat do školního pro-
středí (celý kurz je dostupný z https://kisk.phil.muni.
cz/onlife).
to je spojené jak s nutností promyslet obsah takové-
ho kuru, tak také s potřebou hledání edukačních fo-
rem. Jednou z nich jsou chatboti9, na které bychom se 
v tomto článku rádi zaměřili. Domníváme se, že jejich 
tvorba není náročná a může představovat uživatelsky 
atraktivní formu vzdělávání, která odstraňuje některé 
problémy klasicky chápaných vzdělávacích materiálů.

vyUžItí CHAtBOtů v kURZU 
INFORMAČNí gRAMOtNOStI

Článek na příkladech tří chatbotů ukazuje, jakým způsobem je možné tyto dialogové systémy využít v informačním 
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práce s konstruktivistickými metodami v jeho tvorbě. Chatbot představuje zajímavý prvek, který může rozšířit 
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INFORMAČNá gRAMOtNOSť 

tvORBA CHAtBOtA v APLIkACI Snatchbot.me
Obecně lze říci, že chatbot je aplikace, která slouží pro 
komunikaci, obvykle v textové podobě s uživatelem 
nějakou automatizovanou formou. v současné době 
se díky rozvoji umělé inteligence objevují různé sys-
témy, které dokáží vést konverzaci na téměř libovolné 
téma (obvykle v angličtině), ale  centru naší pozornosti 
budou takové formy chatbotů u nichž lze hovořit o al-
goritmizovaném postupu v dialogu.10

tvorba takového chatbota, který pracuje s automa-
tizovanými a algoritmizovanými odpověďmi není ob-
tížná, protože existuje velké množství nástrojů, které 
umožňují tvorbu na několik málo kliknutí. to, co ná-
ročné může být je vymyslet smysluplný a funkční dia-
log. Na základě poměrně obsáhlého zkoušení a rešerší 
jsme se rozhodli využít pro tvorbu aplikaci Snatchbot.
me (https://snatchbot.me/), která je uživatelsky prav-
děpodobně jedena z nejjednodušších a současně na-

bízí bezplatnou verzi, která nám plně dostačuje. Pro-
středí je relativně jednoduché – uživatel modeluje 
dialog (jednotlivá zastavení v něm) a definuje přecho-
dy mezi těmito záchytnými body, obecně je tak možné 
o dialogu přemýšlet ve schématu:
IF uživatel něco napíše THEN jdi na položku X ELSE jdi 
na položku Y.
Jinými slovy – systém se vždy na základě splnění urči-
té podmínky rozhoduje (na základě toho, co mu na-
staví autor dialogu), kam se v řečových aktech může 
posunout. Záchytný bod je vždy dvojicí vypsání nějaké 
zprávy a načtení vstupu uživatele, na který je možné 
určitým způsobem reagovat.
Pro naše potřeby je důležité, že Snatchbot.me umož-
ňuje export chatbota ve formátu samostatné webové 
stránky, nebo ho pomocí jednoduchého JavaScriptu 
integruje přímo do stránky. v budoucnu uvažujeme 
také o exportu chatbota na Facebook, což jsme zatím 
nevyužili. technicky jde o jednoduchou věc na pár klik-
nutí.
Pokud jde o základní funkce, které může uživatel vyu-
žít tak jde o:

• Práce s textovým vstupem, rozpoznání vstupu 
nebo práce s tlačítky.

• vložení URL odkazu do zprávy.
• vložení obrázku či videa do zprávy.
• Práce s logickými podmínkami a matematickými 

funkcemi v analýze odpovědi.
• Odkazování do jiných částí dialogu.
• Práce s proměnnými (umožňují například praco-

vat s ženskými/mužskými koncovkami v dialogu, 
vyhodnotit počty správných odpovědí atp.)

• Práce s RSS.

Systém toho ale umí mnohem více, například sbírat 
data o uživatelích, podporu live chatu v určitých si-
tuacích dialogu nebo velice pěknou práci s překlady. 
Odpověď uživatele může mít dvě základní podoby, po-
kud tedy pracujeme s textem v češtině – buď systém 
pracuje s tlačítky s krátkou odpovědí, na které uživatel 
jen kliká, nebo lze hledat v tvořené textové odpovědi 
uživatele určité prvky (číslo, část odpovědi,…), podle 
kterých se určí další postup.
každému chatbotovi lze nastavit jméno, profilový ob-

Obr. 1 Snatchbot a jeho základní rozhraní pro tvorbu chatbota

https://snatchbot.me/
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rázek a případně upravit CSS, pomocí kterého lze mě-
nit vizuální styl, takže výsledek může odpovídat vizuál-
ní identitě instituce, která ho chce na svých stránkách 
využít.
Jak prakticky postupovat při tvorbě? Doporučujeme 
sledovat následující kroky:
1. Pro pochopení základního ovládání se můžete po-

dívat na naše video na https://youtu.be/vUAWZ-
MiLWyw

2. Stanovte si jasný cíl, co chatbot má studenta na-
učit nebo k čemu má sloužit.

3. Zkuste si pojmenovat, jak se k tomuto cíli můžete 
dostat. Ideálně pomocí otázek, které lze jedno-
značně vyhodnocovat.

4. Nakreslete si strukturu na papír – i malý chatbot 
s pěti otázkami, pokud obsahují zpětnou vazbu 
pro svoji strukturaci vyžaduje určitou představi-
vost.

5. Promyslete si přesně dialogy.
6. Pusťte se do tvorby v aplikaci.

Pokud jde o tvorbu samotnou, tak naše zkušenost 
je taková, že se velice vyplatí vhodně pojmenovávat 
všechny dialogové entity tak, ať se k nim lze vrátit 
i po několika měsících a chatbot je stále pochopitelný. 
velice to usnadní i prvotní návrh chatbota. Pokud je 
chatbot tvořen jako nějaký testovací systém, navrh-
něte si napřed linku správných odpovědí, tak aby vše 
fungovalo a celý průchod byl jednoduchý a funkční. Až 
v druhém kroku je možné přidávat cesty pro špatné 
(nebo alternativní) odpovědi. vyplatí se přitom postu-
povat vždy co nejsystematičtěji.

Méně rozsáhlí chatboti se vždy navrhují snáze, než vel-
cí a současně jen málokdy se vyplatí navrhovat skuteč-
ně robustní dialogové systémy, protože se k nim složitě 
vrací. Náš nejdelší chatbot má jen 26 interakcí, sku-
tečně se velice vyplatí rozložit velká témata na menší, 
se kterými se snáze pracuje a i student je může projít 
v nějakém rozumném čase.

vyUžItí v INFORMAČNíM vZDěLáváNí
Pokud se podíváme na to, k čemu lze chatboty v in-
formačním vzdělávání využít, domníváme se, že s nimi 
lze sledovat tři samostatné cíle. tím prvním je, že bu-
deme studenty učit chatboty tvořit, což je důležité 
pro pochopení toho jak fungují a pro rozvoj informa-
tického myšlení. v současné době velkou část infor-
mačních interakcích na sociálních sítích realizují právě 
algoritmické entity, jejichž forma může být s chatbo-
tem často spojená. Jde tedy nejen o rozvoj schopnosti 
algoritmizovat složitý problém (a především vymyslet 
funkční dialog), ale také o aktivitu vedoucí k postup-
nému pochopení toho, jak funguje prostředí, v němž 
se sami studenti nacházejí. Přesahy využití chatbotů 
do dalších předmětů jsou zřejmé – lze pomocí nich 
konstruovat fiktivní rozhovory s historickými postava-
mi12, s odborníky na nějaké téma i trénovat slovíčka 
či počítání příkladů. to vše může být tedy integrová-
no v tématu chatbotů jako předmětu výuky. Aplikace 
na tvorbu jsou skutečně tak jednoduché, že by s nimi 
neměli mít problémy ani žáci osmých tříd, takže pro 
středoškoláky může jít o zajímavé a atraktivní téma.
Druhou oblastí, ve které je možné chatboty využít je 
informační agenda. Pokud se uživatelé ptají na stále 

Obr. 2 Ukázka tvorby reakce v dialogu. Pokud odpověď obsahuje „říjen“ nebo „říjnu“ jde o správnou odpověď a dialog 
postupuje jedním směrem, jinak je odpověď špatná a student dostává zpětnou vazbu.

https://youtu.be/VUAWZMiLWyw
https://youtu.be/VUAWZMiLWyw
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stejné věci, může část otázek a problémů snadno ob-
sloužit chatbot.13 Jde tedy o snížení administrativní zá-
těže a možnost se následně více věnovat rozvoji infor-
mační gramotnosti. Právě usnadnění administrativy je 
v literatuře reflektované téma, byť se domníváme, že 
v českých a slovenských podmínkách zatím spíše okra-
jové.
třetí možností, které se budeme věnovat podrobně-
ji, je využití chatbotů jako nástrojů pro výuku infor-
mační gramotnosti. v současné době neexistují žád-
né komplexní metodiky, které by dávali návody na to, 
jak v tvorbě chatbotů postupovat. Pokusíme se pro-
to nabídnout tři příklady námi vytvořených chatbotů  
a  z nich poté formulovat doporučení, jako určité 
zobecnění naší praxe.

PŘíkLADy

vyhledávání informací: v tomto případě používáme 
příklad s Hledajícím Františkem, který dialog se stu-
dentem začíná následujícím způsobem: „Ahoj, já jsem 
František. Mám trochu problémy s pamětí a co chvíli 
něco zapomenu. Pomůžeš mi vzpomenout si na pár 
věcí?“ Snažíme se pracovat s představením chatbota 
a s určitou narativností celé aplikace tak, aby studen-
ty více zaujala a motivovala ve cvičeních pokračovat. 
Chatbot se studenta bude ptát na pět otázek, které 
nejsou pamětné, ale vyžadují, aby je student doká-
zal dohledat, a to za použití různých vyhledávacích 
nástrojů. Chatbot zde funguje jako doplněk a praktic-
ká pomůcka pro procvičení toho, jak dokáží studenti 

zpracovat studijní text a prakticky ho použít. Pracuje-
me s otázkami jako: „A ještě něco mi vypadlo... Karel 
I., poslední císař Rakouska-Uherska byl na uherského 
krále korunován 30. prosince 1916 v Budapešti. Jenže 
co to bylo za den? Pondělí, úterý nebo to byl jiný den... 
nevím, poradíš mi?“ – zde pravděpodobně student 
bude muset vyžít WolphramAlpha nebo „Dlouho pře-
mýšlím nad jednou věci.... mám výhled z okna na tako-
vý hrad... Špilberk, prý vězení národů se mu říkalo, ale 
to se zase zapovídávám. Nevíš komu to dneska patří? 
(Prosím přesně!)“, což je otázka na práci s katastrem 
nemovitostí.
Cílem chatbota je tedy podpořit kompetenční uče-
ní. Student musí využít různé nástroje, aby se dostal 
ke správné odpovědi a pokud to nedokáže a odpoví 
špatně, dostane od chatbota zpětnou vazbu, která ho 

upozorní, jak by měl příště postupovat. Obecně pra-
cujeme s postupem, že nenutíme studenta napsat 
správnou odpověď, bez které nelze jít dál, ale spíše ho 
upozorňuje na způsob, jak se k odpovědi dostat.

veronika Zvědavá a diskuse o desinformačním textu
Hodnocení informací realizuje chatbot se jménem ve-
ronika Zvědavá. Celkem sedm otázek sleduje techniku 
hodnocení mediálních sdělení pomocí 5W+H otázek. 
Úvod je následující: „Ahoj, já jsem Veronika Zvědavá, 
ráda se věnuji věcem kolem sebe... Ráda bych se Tě 
zeptala, co si myslíš o jedné takové věci... je to opravdu 
divné, ale četla jsem teď takový zvláštní článek... Je to 
tento: >>Sudeťáci měli sraz: Zpochybňování výsledků 
války za podpory našich politiků? Na co všechno ne-
smíme Zpochybňování výsledků války za podpory na-

Obr. 3 Ukázka dialogu s Hledajícím Františkem a práce s pozitivní zpětnou vazbou
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šich politiků? Na co všechno nesmíme zapomenout. 
Co by na to řekli tehdejší hrdinové? Bude příští sjezd 
u nás? Nikdy, Herr Herman und Herr Posselt!<<  Mám 
z toho divný pocit, pomůžeš mi ho pochopit?“
Celý dialog pracuje s tímto článkem a postupně vede 
studenta k tomu, aby si ho otevřel, našel autora, 
identifikoval vydavatele, jazyk a další charakteristicky 

textu, které jsou pro hodnocení informací podstatné. 
Chatbot nabízí buď faktografické otázky (napište, jak 
se jmenuje autor článku) nebo „klikací“, tam kde je 
možné volit jen z několika autorem daných možnosti. 
téma hodnocení informací má smysl jen tehdy, když si 
ho studenti hned prakticky vyzkouší na textu, který se 
reálně vyskytuje na internetu.

Obr. 4 Veronika Zvědavá a diskuse o desinformačním textu

Obr. 5 Ukázka rozhodování u Galeristky Anny, jakým směrem se bude dialog dále ubírat



33

Online paměťové instituce  procvičuje chatbot – galerist-
ka Anna. Úvod je podobný, jako u předchozích případů: 
„Ahoj, já jsem Anna a pracuji v galerii. V poslední době 
se ale ztratili nějaké obrazy a potřebovala bych si dát do-
hromady důležité informace, než budu volat pojišťovně. 
Pomůžeš mi prosím?“ Student následně zvolí, zda prefe-
ruje moderní nebo klasické umění a následuje zápletka 
spočívající v tom, že z galerie se ztratil obraz konkrétní-
ho autora a student musí pomoci Anně s jeho popisem: 
„Dobře... ztratilo se mi něco od Josefa Čapka... myslím, 
že je na obraze nějaký člověk, co je celý šedý... jen v ru-
kou drží tahací harmoniku s modrou a červenou barvou... 
nemáš tušení, co by to mohlo být za dílo?“ Opět tedy pra-
cujeme se schopností vyhledávat informace, tentokráte 
o výtvarných dílech.
Specifikem je, že sledujeme jedno dílo a vedeme studen-
ta, aby nejen našel nějaké základní informace, ale o vir-
tuálních galeriích začal přemýšlet jako o prostoru určité 
kulturní interakce. takže se ptáme na otázky jako „To dílo 
bylo podepsané na divném místě a divným způsobem. 
Víš, jak se tam Čapek podepsal?“ nebo „A hrome, teď mi 
to došlo... že to dílo nebylo naše, ale máme ho zapůjče-
né. Prosím Tě, nevíš, kde jsme ho vzali, komu patří?“ stu-
dent je tedy vtažen do příběhu, ve kterém Anně pomáhá 
a současně vyhledává informace a pracuje s uměleckým 
dílem, což je praktický cíl celého vzdělávacího modulu. 
Stejně jako v předchozích případech, i zde pracujeme se 
zpětnou vazbou, takže pokud student odpoví špatně, do-
stane nápovědu, kde by se k dobré informaci mohl do-
stat. Chatbot je vlastně obsahově dvojnásobný, protože 
umožňuje pracovat s moderním i klasickým uměním, 
což akcentuje určitou personalizaci obsahu, kdy student 
může získat pocit, že na jeho estetické preferenci v pro-
cesu edukace záleží. Opět zde vycházíme ze studií, které 
akcentují význam konstruktivistického učení založeného 
na řešení konkrétních problémů, se kterými studenti pra-
cují.14

DOPORUČeNí k OBSAHOvé ROvINě
Z výše uvedených příkladů (ale i z dalších, autor textu má 
v kurzu informační gramotnosti pro středoškoláky sedm 
chatbotů) vyplývají určitá obecná doporučení, se kterými 
je možné pracovat. Předně – pro tvorbu chatbota je mno-
hem důležitější schopnost přemýšlet o dialogu a o tom, 
co chceme naučit, než programátorská dovednost.
Jako klíčová se jeví snaha pracovat s dialogem – tedy pra-
covat s příkladem nebo situací a reagovat na to, co stu-
dent odpovídá. Není možné ho nechat odpovědět špatně 
nebo správně, neposkytnout mu žádnou zpětnou vazbu. 
Chatbot je oproti klasickém studijnímu materiálu zajíma-
vý právě tím, že může poskytnout zpětnou vazbu v dialo-
gu.15 S tímto rozměrem je pak důležité pracovat. Součas-
ně platí, že dialog musí být krátký a svižný. Zcela zásadní 
je schopnost promyslet vzdělávací obsah – co je to, co 
potřebuje natrénovat, vyzkoušet, procvičit. A pak najít 

cesty, jak s tím pracovat v dialogu. Chatbot je konstrukti-
visticky nesmírně zajímavý nástroj, ale může sloužit i pro 
pamětné nebo faktografické učení v závislosti na tom, 
kdo s ním pracuje. v případě informačního vzdělávání ale 
konstruktivistický přístup určitě doporučujeme.16

Chatbot nemůže nahradit člověka, ale může vést k tomu, 
že si konkrétní dovednost dokáže jednotlivec rozvinout 
sám. to nás pak může vést k redesignu a novému pro-
mýšlení toho, jak s informačním vzděláváním vůbec pra-
cujeme, protože část vzdělávání můžeme realizovat díky 
chatbotům a jiné oblasti si ponechat v rovině kontaktní 
výuky.
Současný diskurs tvorby online vzdělávacích materiálů 
(viz například FAO manuál)17 akcentuje význam profesi-
onalizace; texty, které jsou vysázené ve Wordu nebo gra-
fické úpravy od negrafiků, videa nahraná v kancelářích, 
to vše postupně ustupuje do pozadí. k tvorbě chatbota, 
který bude esteticky kvalitní a profesionální ale nic spe-
ciálního nepotřebujeme. Stačí jen dobrý profilový obrá-
zek, který bude v souladu s vizuální identitou instituce. 
v tomto ohledu jde o vzdělávací objekty budoucnosti.
Otázkou je, jak pracovat například s reflektivními úkoly, 
které míří do metakognitivní složky vzdělávání.18 takové 
pokusy existují, například v našem kurzu jde o Rovno-
váhu hledajícího toma, který se ptá studentů, dává jim 
úkoly k práci a přemýšlení, ale zpětnou vazbu je schopen 
poskytovat jen velice omezeně.
ve všech případech v našem článku pracujeme s tím, že 
jde o nástroj sebevzdělávací,19 nechceme studenta hod-
notit, známkovat, nedáváme mu body. Zde respektuje 
přirozený dialog, skutečnost, že se student sám rozhodl 
něco se naučit, dozvědět, rozvinout se.

ZávěR
Zatímco tvorba e-learningových kurzů či tištěných ma-
teriálů se stala běžnou součástí informačního vzdělávání 
a nikoho jejich používání nepřekvapí, chatboti stále před-
stavují zajímavou edukační formu, se kterou v informač-
ním vzdělávání příliš nepracujeme. Chatbot může být 
na webových stránkách knihovny poskytující informační 
vzdělávání, ale také součástí presenční lekce, kdy část 
času stráví studenti na mobilních telefonech či tabletech 
komunikací s chatbotem.
Samotná tvorba není náročná a tím, že diskurs informač-
ní gramotnosti je silně konstruktivistický, vnímáme je 
jako nástroj pro zlepšení celého procesu edukace v této 
oblasti. Domníváme se, že neexistuje téma v informační 
gramotnosti, ke kterému by se nedal vytvořit chatbot, 
který by smysluplně aktivizoval studenty. věříme, že jde 
o jednu z oborově didaktických forem s velkým potenci-
álem do budoucnosti.
Příspěvek vznik v rámci řešení projektu Platforma pro 
transfer znalostí: informační gramotnost pro středoško-
láky v otevřeném mash-up virtuálním učebním prostředí 
(tL02000040) podpořeného tAČR.
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