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Jméno a příjmení:_______________________________ 

Třída:___________ Datum:________________ 

Téma hodiny: Informace a její zpracování 

Cíl hodiny: Pokus o samostatné zpracování informací 

Zadání: máte daný text. Najděte v textu podstatné informace a pokuste se jej doupravit do podoby 

novinového článku, tj. přidejte nadpis a perex.  

Pokyny: v textu vyhledejte podle vás podstatná sdělení, tyto označte podtržením. Pak napište na 

zadní stranu papíru (na počítači na další stránku) perex o délce maximálně 25 slov. Poté dejte článku 

titulek – maximálně 5 slov. 

Text k úpravě: 

Informace, znalosti a peníze spolu úzce souvisí. V informační společnosti dochází k vyšší tvorbě zisku 

při využití stejných tradičních výrobních zdrojů. Katalyzátorem jsou právě informace a znalosti. 

Informace a znalosti můžeme za peníze koupit, pokud nemáme vlastní. Aby přinesly dodatečný zisk, 

je nutné jejich inteligentní využití spolu s novým stylem řízení. Managementem v informační 

společnosti se zabývá.  

 

Kromě nových manažerských přístupů, organizací podniku a způsobu práce s informacemi bych chtěl 

vyzvednout nutnost práce s informacemi a znalostmi nejen v primárním významu (jejich využití k 

tvorbě hodnoty), ale také ve významu jejich správy, řízení. Informace a znalosti jsou zdrojem. Jestliže 

podnik vede agendu majetku, proč ne agendu informací a znalostí? Je proto nutné vést informační 

systém (IS) o informacích. Takový IS jednak obsahuje primární informační systém poskytující obsah 

informací a znalostí, jednak přehled, která informace či spíše zpráva odkud pochází, jak byla nákladná, 

kdy byla zaevidována, kdy byla k čemu použita, v jakých souvislostech, jaký byl výsledek jejího 

použití (znalostní i finanční), její relevance předmětová, časová i teritoriální atd. Aby bylo možné 

řízení informací a znalostí, informační systém musí umožnit sledovat vývoj přidané hodnoty každé 

evidované zprávy a znalosti. 

 

Spolu s růstem intenzity využívání informací a znalostí pro tvorbu hodnot sledujeme také tlak na 

rychlost rozhodování. Praxe i literatura říká, že důležitější je rozhodnutí spíše rychlé, než kvalitní. 
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