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arakteristika ŠVP  Ch INFORMAČNÍ SLUŽBY  
 

Popis uplatnění absolventa v praxi 
Absolvent se může uplatnit ve veškerých organizacích využívajících informační systémy, popř. 

poskytujících informační služby; najde uplatnění ve všech typech informačních institucí (knihovny, 

archivy, informační a digitalizační centra) a v podnikových spisovnách a archivech. 

Kompetence absolventa 
Absolvent oboru je vybaven nejen teoretickými základy, ale má především praktické kompetence 

pro kvalifikovanou práci. Základem jeho odborného profilu je práce s informacemi, poskytování 

informačních služeb: zpracovává, třídí a zpětně vyhledává informace, kriticky je hodnotí z hlediska 

zdrojů. Pracuje s databázovými systémy a digitálními daty. Svojí činností přispívá k utváření 

informační společnosti a informační gramotnosti, pomáhá rozvoji kultury ve službách. 

Z osobnostních kvalit absolventa jsou nejdůležitější sociálně komunikativní kompetence, schopnost 

mediální komunikace, patřičná úroveň kultury osobního projevu, jazykové kompetence a 

všeobecný kulturní přehled. Je veden k celoživotnímu přijímání inovací, především v informačních 

a komunikačních systémech.  

Uplatnění absolventa 

 Možnost VŠ studia knihovnictví, archivnictví, informačních služeb a dalších humanitních 

oborů 

 Možnost zaměstnání ve všech organizacích využívajících informační systémy a poskytující 

informační služby (paměťové a informační instituce)  

Absolventi obdrží osvědčení EUROPASS. 

 Žáci jsou přijímáni na základě výsledků dosažených na základní škole v 8. ročníku a v pololetí 

9. ročníku a dle výsledků jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z 

matematiky 
 

. 
 

a/ všeobecně vzdělávací 

 Český jazyk a literatura  

 Cizí jazyk (AJ, NJ)    

 Dějepis  

 Občanská nauka 

 Matematika  

 Fyzika  

 Chemie 

 Zeměpis  

 Biologie a ekologie  

 Tělesná výchova 

 Informační a komunikační technologie  

 

b/ odborné 

 Informační systémy a služby 

 Informační procesy 

 Informační management 

 Zpracování elektronických dat 

 Komunikace a média 

 Dějiny umění 

 Spisová služba 

 Archivní služba 

 Právo 

 Ekonomika 

 Praxe   

  
 

Podmínky přijetí 

SEZNAM POVINNÝCH PŘEDMĚTŮ 
 

(Čtyřletý, poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou) 

odvozeného z rámcového vzdělávacího programu 
pro obor vzdělání 72-41-M/01 Informační služby 

 
 
 
 


